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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

A OBECNÁ ČÁST 

1 Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

Na základě hodnocení účinnosti regulace identifikoval Český báňský úřad v dosavadní vyhlášce 
č. 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, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., 
a vyhlášce č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, 
ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb., několik nedostatků: 
a) souběžná úprava střeliva, munice a výbušnin, 
b) nevýstižná klasifikace výbušnin, 
c) roztříštěnost požadavků na provoz objektů, 
d) nepříliš vhodná specifikace obsahu provozní dokumentace. 

Bližší informace o identifikovaných problémech uvádí kapitola 1.2 Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace (RIA). 

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 právní úprava je v souladu s ústavním pořádkem České republiky; 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. 2 a 4 Listiny. Zmocnění k vydání předpisů upravujících požadavky na zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti provozu a ochrany okolí jsou stanoveny v současném 
(novém) § § 22 odst. 17, § 30 odst. 2 a § 36 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb. (mj. dřívější § 23 odst. 6 a § 36 
odst. 6 a 7 zákona č. 61/1988 Sb. K dané oblasti se nevztahují žádné nálezy Ústavního soudu. 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, 
konkrétně s Úmluvou o značkování plastických trhavin pro účely jejich detekce, vyhlášenou pod 
č. 6/2003 Sb.m.s., ve znění pozdějších doplnění její technické přílohy, kterou navrhovaná právní úprava 
respektuje stanovením chemických látek a jejich hmotnostních koncentrací v mase plastických trhavin. 
Navrhovaná právní úprava je v souladu s Úmluvou Mezinárodní organizace práce č. 167 o bezpečnosti a 
ochraně zdraví ve stavebnictví (vyhlášenou pod č. 433/1991 Sb.), podle jejíhož čl. 27 smí být s výbušninami 
zacházeno zejména „příslušnou osobou, která má učinit nezbytná opatření, aby se zabránilo tomu, aby 
pracovníci nebo jiné osoby byli vystaveni nebezpečí úrazu“. Taktéž je v souladu s Úmluvou Mezinárodní 
organizace práce č. 176 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v dolech (vyhlášenou pod 
č. 111/2001 Sb. m. s.), podle jejíhož čl. 5 odst. 3 má smluvní strana povinnost přijmout vhodné právní 
předpisy, aby mj. výroba výbušnin v dole (ačkoliv se s ohledem na definici „dolu“ podle jejího čl. 1 odst. 1 
jedná spíše jen o teoretický případ) byla prováděna „kompetentními a pověřenými osobami“. Navrhovaná 
právní úprava totiž detailně stanovuje podmínky pro výrobu výbušnin a bezprostředně související činnosti 
vč. požadavků na odbornou způsobilost příslušných osob. Jiné mezinárodní smlouvy, kterými je Česká 
republika, se navrhované právní úpravy netýkají; na oblast upravenou návrhovou právní úpravou se jen 
nepřímo vztahuje Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (srov. Sdělení ve Sbírce zákonů pod 
č. 209/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), resp. čl. 1 Dodatkového protokolu k této Úmluvě, podle 
kterého každá fyzická nebo právnická osoba má právo pokojně užívat svůj majetek, a Protokol proti 
nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a proti obchodování s nimi doplňující 
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Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (srov. Sdělení ve Sbírce 
mezinárodních smluv pod č. 76/2013 Sb. m. s.). Navržená úprava, směřující mj. k zajištění vysoké míry 
ochrany okolí před účinky nakládání s výbušninami a zajištění výbušnin proti odcizení, má nepřímo pozitivní 
dopad na jejich naplňování. 

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 

Navrhovaná právní úprava je slučitelná s právními předpisy Evropské unie. Je slučitelná se směrnicí Rady 
89/654/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti (první samostatná 
směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS) a směrnicí Rady 89/391/EHS o zavádění opatření 
pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci vč. příbuzných směrnic (přejatých do 
právního řádu České republiky zejména zákoníkem práce a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími 
předpisy). Pokud jde o požadavky na způsobilost osob vykonávat regulovanou činnost, navrhovaná právní 
úprava je v souladu se směrnicí 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací. Ostatní předpisy Evropské 
unie se navržené právní úpravy přímo netýkají, přičemž tato má nepřímo pozitivní dopad na naplňování: 
– směrnice Rady 92/58/EHS o minimálních požadavcích na bezpečnostní nebo zdravotní značky na 

pracovišti (devátá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS), 
– 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 
– směrnice Evropského 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). 
V případě první směrnice totiž navrhovaná právní úprava rozvádí opatření pro předcházení či zvládání rizik 
vyplývajících z nakládání s výbušninami, v případě třetí směrnice pak nestanovuje další překážky pro plnění 
technických požadavků na výbušniny či dozor nad přemisťováním výbušnin. 

Judikatura soudních orgánů Evropské unie se navržené právní úpravy přímo a věcně netýká. 

Návrhy právních předpisů Evropské unie se problematiky řešené v navrhované právní úpravě věcně netýkají. 
V oblasti pracovních podmínek pro výrobu a zpracování výbušnin ani technických požadavků na stavby 
určené k této činnosti se nepřipravuje žádný předpis Evropské unie; od plošné úpravy ostatně orgány 
Evropské unie upustily (srov. mj. 17. odstavec preambule směrnice 93/15/EHS, jež nyní absentuje 
v preambuli směrnice 2014/28/EU). V oblasti výbušnin obecně lze zmínit snad jen návrh směrnice 
Evropského parlamentu a Rady o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí 
2002/475/SVV o boji proti terorismu [COM(2015) 625; 2015/0281 (COD)] 
(www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0281(COD)), kterým Evropská 
komise navrhla zavést minimální pravidla pro boj proti a potírání trestné činnosti mj. s použitím výbušnin, 
jež však na naplňování navržené právní úpravy nemá vliv. 

S ohledem na svou technickou povahu byl návrh vyhlášky notifikován Evropské komisi a členským státům 
Evropské unie v souladu se směrnicí 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, resp. v souladu s nařízením vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací 
v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění pozdějších předpisů. 
Tím je zajištěn soulad s uvedenou směrnicí. 

4 Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu při výrobě, zpracování atp. 
výbušnin upravuje: 
– zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 

předpisů, a jeho prováděcí předpisy: 
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– vyhláška č. 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, ve znění vyhlášky 
č. 76/1996 Sb.; 

– vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto 
činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb. 

Vyhláška č. 102/1994 Sb. je koncipována tak, že její část první obsahuje obecná ustanovení a definici pojmů, 
část druhá požadavky na umisťování a provedení staveb a ploch určených k výrobě, zpracování atd. 
výbušnin, část třetí ustanovení vztahující se k provozu těchto staveb a ploch (jež obsahově doplňují vyhlášku 
č. 327/1992 Sb.), a část čtvrtá závěrečná ustanovení. V přílohách pak je uvedeno třídění výbušnin do tříd 
nebezpečí, společně s tříděním střeliva a munice, a současně požadavky pro stanovení bezpečnostních 
vzdáleností. 

Vyhláška č. 327/1992 Sb. je koncipována tak, že část první obsahuje obecná ustanovení a definici pojmů, 
část druhá odbornou způsobilost osob pro výkon činností spojených s výrobou, zpracováním atd. výbušnin, 
část třetí a čtvrtá bezpečnostní požadavky na provoz ve stavbách a na plochách při výrobě, zpracování atd. 
výbušnin. Přílohy k této vyhlášce konkretizují vzdělávání a školení osob pro získání jejich odborné 
způsobilosti, požadavky na obsah a vypracovávání provozní dokumentace vztahující se k výrobě, zpracování 
atd. výbušnin, a nakonec definují chemické látky a jejich množství v plastických trhavinách pro účely 
předvýbuchové detekce takovýchto trhavin. 

Obecné technické požadavky na umisťování a provedení staveb, jakožto základní rámec pro naplňování 
specifických požadavků podle vyhlášky č. 102/1994 Sb., upravuje: 
– zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a jeho prováděcí předpisy, zejména: 
– vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. 

Požadavky na nakládání se střelivem, resp. municí, pak upravuje zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních 
a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí předpisy. Na úseku prevence 
závažné havárie výše zmíněné předpisy doplňuje zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií 
způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona 
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), 
a jeho prováděcí předpisy. 

V zájmu zpřehlednění právního předpisu a snížení zbytné zátěže kladené na dotčené subjekty, při zachování 
vysoké míry ochrany života, zdraví a majetku, je cílem navrhované právní úpravy: 
a) vypustit nulitní ustanovení v oblasti střeliva a munice, 
b) upřesnit klasifikaci výbušnin, 
c) přesunout ustanovení týkající se bezpečnosti provozu z vyhlášky č. 102/1994 Sb. do vyhlášky 

č. 327/1992 Sb. a 
d) upřesnit obsah provozní dokumentace ve vyhlášce č. 327/1992 Sb. 

Bližší informace k odůvodnění nezbytnosti změny současného právního stavu uvádí zejména kapitola 1.2 
Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace (RIA). 

5 Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet, 
ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociální dopady, včetně 
dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby 
se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava nebude mít finanční dopady na státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty. 
Veškeré činnosti orgánů státní správy budou vykonávány v rámci stávajících rozpočtů. 
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Navrhovaná právní úprava nebude mít negativní dopady na podnikatelské prostředí. S výjimkou zpřísnění 
požadavků na provozní dokumentaci pro přemisťování výbušnin uvnitř areálů dotčených subjektů a na 
přemisťování výbušnin citlivých ke vnějším podnětům (jež však korespondují se zanedbatelným negativním 
finančním dopadem) totiž navrhovaná právní úprava nezavádí nové povinnosti. Naopak lze očekávat, že 
upřesněním klasifikace výbušnin (mající primární vliv na ochranu okolí staveb určených k výrobě, 
zpracování atp. výbušnin) a zjednodušením požadavků na provozní dokumentaci dojde k drobnému snížení 
nákladů na pořizování provozních dokumentací. Současně lze očekávat drobné snížení nákladů dotčených 
podnikatelů při sestavování údajů o území pro potřeby územního plánování či pořizování regulačních plánů, 
a to nepřiznáváním ochrany specifickým nerizikovým stavbám uvnitř provozoven těchto subjektů. To vše 
nepochybně povede k drobnému zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelů v České republice. Právní 
úprava se svými požadavky (ať již klasifikací nebo způsobem přijímání ochrany okolí) přiblíží právním 
úpravám nezanedbatelného počtu členských států Evropské unie, resp. smluvních států Dohody o EHP. 
Bližší údaje k příslušným nákladům a přínosům navrhované právní úpravy jsou rozvedeny v kapitole 3 
Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace. 

Navrhovaná právní úprava nebude mít dopady na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, 
osoby se zdravotním postižením ani národnostní menšiny. 

Navrhovaná právní úprava nebude mít přímý dopad na životní prostředí. Prostřednictvím limitů v území 
skrze územní či regulační plány lze nicméně nepřímo očekávat pozitivní vliv na ochranu okolí staveb a ploch 
určených k nakládání s výbušninami. 

6 Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a 
ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Dosavadní znění vyhlášky č. 102/1994 Sb. a vyhlášky č. 327/1992 Sb. neobsahuje žádná diskriminační 
ustanovení, a to ani ve vztahu k rovnosti žen a mužů. Stejně tak ani navrhovaná právní úprava nebude 
kolidovat se zákazem diskriminace; nebude mít dopady rovnost mužů a žen. 

7 Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Ochrany soukromí se navrhovaná právní úprava netýká, nevynucuje ani nepředpokládá zpracovávání 
osobních údajů. 

8 Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava je svým rozsahem zcela přiměřená množině vztahů, které má upravovat. 
Nezavádí žádné nové kompetence orgánů státní správy, pouze upravuje skutečnosti, které jimi musí být 
zohledňovány při kontrolní činnosti (Českým báňským úřadem a obvodními báňskými úřady). Kontrolní a 
rozhodovací mechanismy včetně správního uvážení jsou nastaveny standardně dle kontrolního a správního 
řádu (jasné vymezení kontrolujících a jejich pravomocí, včetně možnosti jejich přezkoumatelnosti správními 
i soudními opravnými prostředky apod.). Organizační strukturou Českého báňského úřadu jsou pak 
nastavena pravidla pro rozhodovací pravomoci a odpovědnost za přijatá rozhodnutí. Přístup k informacím 
o takovémto rozhodování není znemožněn a rozhodovací činnost tedy lze považovat za transparentní. 

Většina novelizačních ustanovení nemá vliv na dosavadní míru korupčních rizik, s výjimkou ustanovení 
směřujících ke zpřesnění klasifikace výbušnin z hlediska jejich výbušné přeměny. Nová úprava však tuto 
míru rizika při kontrolní činnosti orgánů státní báňské správy významně sníží, neboť díky jasným mezím a 
definovaným zkouškám zamezí svévolnému uvážení při klasifikaci. 

9 Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava se obrany státu nedotýká. 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

1 K části první (ke změně vyhlášky č. 102/1994 Sb.) 

K čl. I 
K novelizačnímu bodu 1 [ke změně úvodní věty] 
Úvodní větu vyhlášky č. 102/1994 Sb. se navrhuje upravit tak, aby zohledňovala aktuální znění 
zmocňovacích ustanovení zákona č. 61/1988 Sb., k jejichž naplnění má vyhláška sloužit. 

K novelizačnímu bodu 2 [ke změně § 1] 
V zájmu zvýšení srozumitelnosti vyhlášky č. 102/1994 Sb. pro adresáty se navrhuje její předmět úpravy 
koncipovat tak, aby více korespondoval s obsahem vyhlášky a zohledňoval příslušná zmocňovací 
ustanovení. Navrhovanou právní úpravou dochází k zakotvení technických požadavků na stavby (včetně 
výrobků plnících funkci stavby podle § 2 odst. 3 stavebního zákona) a plochy určené k nakládání 
s výbušninami, nemá již upravovat požadavky na jejich provoz. Pro upřesnění se předmět úpravy doplňuje o 
pozitivní výčet působnosti na změny dokončených staveb (aby případné stavební úpravy již zohledňovaly 
ustanovení vyhlášky) a rovněž o negativní výčet působnosti pro mísicí a nabíjecí vozy používané pro výrobu 
výbušnin v místě provádění trhacích prací. Současně se navrhuje aktualizovat znění poznámek pod čarou 
odkazující na definice příslušných pojmů v jiných zákonech. 

K novelizačnímu bodu 3 [ke změně § 2 písm. a)] 
V ustanovení § 2 se navrhuje se upřesnit definici pojmu „objekt“ v zájmu bližšího provázání se stavebním 
zákonem a s § 29 zákona č. 61/1988 Sb. Za objekt se tedy považuje nejen stavba určená k nakládání 
s výbušninami, ale i plocha (např. prostor pro ničení výbušnin) i zařízení či výrobek, který plní funkci stavby 
(§ 2 odst. 3 stavebního zákona).  

K novelizačnímu bodu 4, 5 a 7 [ke změně § 2 písm. c), d) a p) – dosav. písm. t)] 
V ustanovení § 2 písm. c) se navrhuje upřesnit definici pojmu „bezpečnostní vzdálenost“ tak, aby bylo 
zřejmé, že se jedná o nejmenší dovolenou vzdálenost od objektu určeného pro jakékoliv nakládání 
s výbušninami (nejen objektu pro výrobu, zpracování a skladování výbušnin) a jakoukoliv jinou stavbou (jíž 
příloha č. 3 k vyhlášce č. 102/1994 Sb. přiznává ochranu). Současně se navrhuje upřesnit pojmenování 
ohrožené stavby v zájmu přiblížení se úpravě stavebního zákona tak, aby se předešlo nesprávným výkladům, 
že se přiznává ochrana jen objektům ve smyslu definice uvedené v § 2 písm. a) vyhlášky, tj. stavbám 
určeným k manipulaci s výbušninami. Z uvedených důvodů se navrhuje obdobně upravit i pojmenování 
ohrožené stavby v § 2 písm. d) a novém písmenu p). 

K novelizačnímu bodu 6 [k vypuštění písm. p), r), s), w), x) a y) z § 2] 
Písmena p), r), s), w), x) a y) v § 2 zahrnují definice pojmů, které se vztahují k povinnostem na úseku střeliva 
a munice. Bez přímé návaznosti na nakládání s výbušninami jde o ustanovení nulitní. Mj. v intencích 
usnesení Vlády České republiky ze dne 14. ledna 2015 č. 33 se proto se navrhuje jejich vypuštění. 

K novelizačnímu bodu 8 [ke změně nadpisu části druhé] 
V zájmu vypuštění ustanovení v oblasti střeliva a munice z vyhlášky se navrhuje odpovídajícím způsobem 
upravit i nadpis části druhé. 

K novelizačnímu bodu 9 [ke změně poznámky pod čarou č. 4] 
Ačkoliv se podle čl. 55 odst. 5 Legislativních pravidel vlády poznámky pod čarou zpravidla samostatně 
nenovelizují, pro uživatele právního předpisu bude přehlednější, aby byl odkaz na neplatný předpis v oblasti 
technických požadavků na stavby nahrazen odkazem aktuálním. 
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K novelizačnímu bodu 10 a 29 [ke změně § 4 odst. 1 a ke zrušení přílohy č. 1] 
Dosavadní způsob třídění výbušnin převzatý z dřívějších technických a oborových norem (ON 73 5721, 
ČSN 26 9020 či ČSN 73 5530) příliš nezohledňuje reálnou povahu výbušnin, mj. i s ohledem na způsob 
jejího zabalení nebo stav ve výrobním procesu a přitom nedefinuje zkušební metody pro zařazení. Tím 
dotčeným subjektům nepřináší jasné meze pro klasifikaci, což může vést ke svévolné klasifikaci výbušnin 
v zájmu dosažení klasifikace co nejbezpečnější a tím i k přijímání co nejnižší ochrany okolí, anebo naopak 
ke klasifikaci zbytečně přísné. Vzhledem k tomu, že jak dosavadní příloha č. 1 k vyhlášce č. 102/1994 Sb., 
tak příloha č. 1 k vyhlášce č. 99/1995 Sb., upravují klasifikaci výbušnin, je v zájmu dosažení shodné ochrany 
okolí staveb a ploch určených k nakládání s výbušninami žádoucí, aby klasifikace v obou těchto předpisech 
byla shodná. Proto se namísto nezbytných úprav navrhuje klasifikaci v příloze č. 1 k vyhlášce 
č. 102/1994 Sb. zrušit a použít (založením odkazu) klasifikaci jedinou - podle přílohy č. 1 k vyhlášce 
č. 99/1995 Sb., která potřebných změn již doznala vyhláškou č. 12/2017 Sb. V případě budoucích změn 
klasifikace pak nebude nutné měnit více než 1 předpis. 

K novelizačnímu bodu 11 [ke změně § 5 odst. 1 a 2] 
V § 5 odst. 1 se navrhuje vypustit adresáty povinnosti určit bezpečnostní vzdálenosti, neboť tito jsou 
definováni v § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 61/1988 Sb. Současně se v zájmu přiblížení se úpravě stavebního 
zákona upouští od pojmenování staveb tak, aby nemohlo dojít k výkladu, že se bezpečnostní vzdálenosti 
stanovují jen mezi objekty ve smyslu definice uvedené v § 2 písm. a) vyhlášky, tj. mezi stavbami určenými 
k manipulaci s výbušninami. Přitom se navrhuje nahradit nevhodné příslovce „výpočtem“, když se některé 
bezpečnostní vzdálenosti nevypočítávají, nýbrž volí z určitého minimálního rozsahu. Nadále tedy bude platit, 
že bezpečnostní vzdálenost musí reflektovat hodnotu obložení definovanou při hodnocení vlivů na okolí při 
umisťování stavby, resp. hodnotu obložení podle kolaudačního rozhodnutí, souhlasu nebo obdobného 
dokladu umožňujícího užívání dané stavby. Vzhledem k tomu, že ohrožujícím objektem může být též plocha 
(bez stěny), navrhuje se dosavadní hranici místa (stěnu), od níž se bezpečnostní vzdálenost stanoví, rozšířit o 
hranu právě plochy.Ustanovení § 5 odst. 2 se v zájmu předcházení mylných a nebezpečných výkladů 
navrhuje upravit tak, aby pro stanovení bezpečnostních vzdáleností s ohledem na obložení dílčího prostoru 
objektu nepostačovalo oddělení dílčího prostoru od ostatních způsobem zamezujícím jen rozšíření požáru 
(srov. spojku „nebo“), když výbušná přeměna je nezřídka doprovázena jinými projevy, než požár, které 
mohou způsobit iniciaci výbušnin v jiném dílčím prostoru ohrožující stavby. 

K novelizačnímu bodu 12 [ke změně § 5 odst. 4 a 5] 
Nakládá-li se v objektu s výbušninou, platí pro ni a pro příslušný objekt ustanovení o obložení 
a bezpečnostních vzdálenostech bez výjimky. Jde-li o jinou látku, směs či předmět (např. látky a směsi třídy 
3.1 a 4.1 podle Přílohy A k ADR), o výbušninu v daném a konkrétním stavu nejde a zmíněná ustanovení pro 
ni neplatí. To § 5 odst. 4 nereflektuje a bez objektivního hodnocení připouští úlevy. Ustanovení § 5 odst. 5 se 
týká střeliva a munice. Zmíněné odstavce se proto navrhuje nahradit ustanoveními týkajícími se objektů, 
v nichž se společně s výbušninami nachází i jiné výrobky třídy 1 podle Přílohy A k ADR, tj. „střelivo“, 
„munice“ či „pyrotechnické výrobky“, jež mají jinak vlastní zákonnou úpravu. Při laboraci nebo delaboraci 
střeliva a munice, či při výrobě pyrotechnických výrobků, však nastává situace, kdy jsou některé tyto 
výrobky současně umístěny v ohrožující stavbě společně se vstupními nebo výstupními výbušninami. 
V zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu je žádoucí přijímat ochranu 
konzistentně, s ohledem na všechny nebezpečné komodity třídy 1 podle Přílohy A k ADR v ohrožující 
stavbě. 

K novelizačnímu bodu 13 [ke změně § 6 odst. 1] 

Nejmenší vzdálenost lesního porostu od stěny objektu se snižuje v zájmu dosažení pozitivnějších vlivů na 
ochranu okolí, pokud jde o následky zejména případné detonace výbušnin v ohrožujícím objektu, což 
koresponduje s § 6 odst. 6 a 9 vyhl. č. 102/1994 Sb., resp. i § 6 odst. 6, § 9 odst. 7, § 10 odst. 3 vyhl. 
č. 99/1995 Sb. Tato změna souvisí též se změnou § 12 vyhlášky č. 327/1992 Sb. Nadále však bude žádoucí, 
aby v případě výrobních operací zahrnující zejména vysoké požární nebezpečí vzdálenost lesního porostu 
nebo vhodná opatření minimalizovala přenos požáru na okolí. 
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K novelizačnímu bodu 14 [ke změně § 7 odst. 1] 
V § 7 odst. 1 se navrhuje v zájmu usnadnění naplnění požadavků vyhlášky zakotvit popis stavebních 
výrobků, které jsou z hlediska požární bezpečnosti pro stavbu objektů určených mj. k výrobě a zpracování 
výbušnin vhodné. A to výčtem jejich příslušné klasifikace podle § 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických 
podmínkách požární ochrany staveb, resp. ČSN EN 13501-1, ve znění její změny A1.Použití takto 
klasifikovaných výrobků zůstane nepovinné, dotčený subjekt může příslušný technický požadavek splnit 
také jiným vhodným způsobem. 

K novelizačnímu bodu 15 [ke změně § 8 odst. 4] 
Dosavadní ustanovení § 8 odst. 4 hovoří o příručním skladě, určeném k plynulému zásobování staveb pro 
výrobu a zpracování výbušnin a v požadavcích na takové sklady a jejich provoz se odkazuje na ustanovení 
vyhlášky č. 99/1995 Sb. Podmínky pro sklady výbušnin umístěné v objektu pro výrobu a zpracování 
výbušnin na jedné straně a podmínky pro samotné stavby pro výrobu a zpracování výbušnin týkající se 
bezpečnostních vzdáleností však není možné současně splnit, není-li příruční sklad oddělen od výrobního 
objektu přepážkou, jež zamezuje přenosu detonace nebo jiné výbuchové přeměny. Navrhuje se proto vyjasnit 
podmínky pro stanovení bezpečnostních vzdáleností u takovéhoto souboru. 

K novelizačnímu bodu 16 [ke změně § 13 odst. 1] 
Do § 13 odst. 1 se navrhuje v zájmu usnadnění naplnění požadavků vyhlášky vložit odkaz na technickou 
normu ČSN 33 2340 upravující opatření pro zvládání prostředí s nebezpečím výbuchu a požáru výbušnin. 
Navrhuje se tím doplit jinak nepříliš výstižné ustanovení § 34 odst. 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb. Použití 
normy zůstane nepovinné, dotčený subjekt může příslušný technický požadavek splnit také jiným vhodným 
způsobem. 

K novelizačnímu bodu 17 [ke změně § 13 odst. 2] 
Ustanovení § 13 odst. 2 se navrhuje doplnit tak, aby nouzové zásobování elektrickou energií bylo zajištěno 
nejen v případě možné závady výrobního zařízení, ale obecně v případě možného ohrožení obsluhy. 

K novelizačnímu bodu 18 [ke změně § 14] 
Navržené změny reagují především na potřebu sblížení pojmosloví sanitárních (hygienických) zařízení 
s obecnými předpisy upravujícími technické požadavky na stavby a pracovní prostředí (především nařízení 
vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů). 
Současně se navrhuje odstranit nedostatky a ne zcela jednoznačný vzájemný vztah jednotlivých ustanovení 
pokud jde o umisťování vybraných prostor do staveb určených k manipulaci s výbušninami, resp. do 
jednotlivých objektů různých tříd nebezpečí, např. laboratoří či „sociálních“ – sanitárních (hygienických) 
zařízení, které vznikly mj. převzetím ustanovení tehdejší oborové normy ON 73 5721. Nově navržený § 14 je 
tedy koncipován více obecně, přičemž je na dotčeném subjektu, aby ochranu pracovníků zajistila podle 
konkrétních místních podmínek (např. v intencích zásad podle části IX. citované ON 73 5721). 

K novelizačnímu bodu 19 [ke změně § 15] 
Z § 15 se navrhuje vypustit ustanovení, která jsou s ohledem na upřesněné povinnosti v § 30 odst. 1 zákona 
č. 61/1988 Sb. již nadbytečná a především neúčelná. Zákonná úprava předpokládá stanovení a dodržení 
bezpečnostních vzdáleností jen od ohrožujících staveb, nikoliv dopravních komunikací. Doba pro 
přemisťování výbušnin totiž významně zaostává za nakládáním s výbušninami v ohrožujících stavbách. 
Navíc dopravní cesty začínají přímo u ohrožující stavby a bylo by tedy možné tyto vzdálenosti určit pouze 
pro část komunikací, což se jeví jako neúčelné. Příloha č. 3 k vyhlášce č. 102/1994 Sb. ostatně ani mezi 
ohroženými plochami dopravní cesty uvnitř areálu dotčeného subjektu nezahrnuje. 

K novelizačnímu bodu 20 [ke změně § 16 odst. 2] 
Z § 16 odst. 2 se navrhuje vypustit ustanovení v oblasti střeliva a munice, která se výbušnin netýkají, a to 
mj. v intencích usnesení Vlády České republiky ze dne 14. ledna 2015 č. 33. 
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K novelizačnímu bodu 21 [ke změně § 17] 
Navrhuje se vypustit ustanovení, která jsou s ohledem na zbylý obsah vyhlášky nadbytečná. Vyhláška 
stanoví zvláštní technické požadavky na stavby a plochy bez ohledu na skutečnost, zda je pro každý typ 
takových staveb nebo ploch příslušné ustanovení ve vyhlášce zakotveno. 

K novelizačnímu bodu 22 [ke změně § 18] 
Z § 18 vyhlášky se navrhuje vypustit ustanovení, jež směřují k vlastnímu provozu staveb, a jež se navrhuje 
přenést do vyhlášky č. 327/1992 Sb. v zájmu získání uceleného rámce podmínek pro provoz staveb a ploch 
určených k výrobě, zpracování atd. výbušnin. Současně se navrhuje vypustit ustanovení, které se s ohledem 
na § 16 odst. 2 vyhlášky č. 102/1994 Sb. stalo zbytečným. 

K novelizačnímu bodu 23 [ke změně § 18 odst. 3] 
Požadavky na umístění únikových východů z laboratoří na protilehlých stranách jsou s ohledem na 
benevolentnější úpravu u objektů (§ 7 odst. 11 téže vyhlášky) nekonzistentní. Při případné rekonstrukci 
laboratoře, kdy již bude nutné zajistit s ohledem na přechodná ustanovení k navrhované právní úpravě soulad 
s vyhláškou č. 102/1994 Sb., pak budou nezřídka nerealizovatelné. 

K novelizačnímu bodu 24 [ke změně § 19 odst. 1] 
Z § 19 odst. 1 se navrhuje vypustit ustanovení v oblasti střeliva a munice, která se výbušnin netýkají, a to 
mj. v intencích usnesení Vlády České republiky ze dne 14. ledna 2015 č. 33. Dělení zkušeben podle druhu 
prováděné práce je pro potřeby vyhlášky č. 102/1994 Sb. nadbytečné. 

K novelizačnímu bodu 25 [ke změně § 19 odst. 3] 
Ustanovení § 19 odst. 3 se navrhuje doplnit o textaci z dosavadního § 27 odst. 2 vyhlášky č. 102/1994 Sb. 
tak, aby související ustanovení byla z hlediska zvýšení přehlednosti soustředěna pokud možno na jednom 
místě, a současně, aby byl stanoven právní rámec zamezování vstupu nepovolaných osob (srov. „V provozní 
dokumentaci se stanoví…“). Zkušebnu nezřídka tvoří rozlehlá plocha pro provádění funkčních zkoušek 
výbušnin, do které by bez oplocení nebo obdobných zábran mohla nepovolaná osoba vniknout a nejen přijít 
k újmě na zdraví, ale i ohrozit bezpečnost provozu ve zkušebně. 

K novelizačnímu bodu 26 [ke změně § 19 odst. 4] 
Ustanovení § 19 odst. 4 se navrhuje upravit tak, aby obsahovalo úpravu z dosavadního § 27 odst. 3 vyhlášky 
č. 102/1994 Sb. A to tak, aby související ustanovení byla z hlediska zvýšení přehlednosti soustředěna pokud 
možno na jednom místě, a přitom neobsahovala ustanovení duplicitní k zákonu č. 133/1985 Sb. (věcné 
prostředky požární ochrany) či ustanovení vážící se k vlastnímu provozu, které jsou ošetřena ve vyhlášce 
č. 327/1992 Sb. 

K novelizačnímu bodu 27 [k vypuštění § 20 a části třetí] 
Ustanovení dosavadních § 20 až 28 zpravidla směřují k vlastnímu provozu staveb a ploch určených k výrobě, 
zpracování atd. výbušnin, a proto obsahově náleží do vyhlášky č. 327/1992 Sb., do které budou vloženy. Tím 
se současně odstraní nevhodný stav daný ne zcela dostatečnou specifikací a pojmenováním provozní 
dokumentace, která má obsahovat jednotlivé prvky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 
provozu. Výjimku tvoří technické požadavky na laboratoře a zkušebny (částečně § 26 a § 27), jež zůstanou 
v upravené podobě ve vyhlášce č. 102/1994 Sb. 

K novelizačnímu bodu 28 [ke změně § 29] 
Obecná ustanovení pro rozhodování o odchylkách z technických požadavků jsou zakotvena v § 46 zákona 
č. 61/1988 Sb. Duplicitní ustanovení zde nemají opodstatnění, a proto se navrhuje je vypustit. 

K novelizačním bodům 30 až 35 [ke změně přílohy č. 2] 
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 102/1994 Sb. v některých případech koliduje s dosavadním ustanovením, které 
vymezuje její použití - § 4 odst. 2 vyhlášky č. 102/1994 Sb., podle kterého je třída nebezpečí objektu 
(zejména pro potřeby stanovení bezpečnostních vzdáleností) dána třídou nebezpečí výbušniny, pro níž je 
objekt určen a nejvyšším stupněm nebezpečnosti operací, které se v něm provádějí (srov. např. objekty pro 

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



22 

výrobu trhavin typu DAP klasifikovaný jako objekt tř. nebezpečí C, ačkoliv se v něm vyskytují výbušniny 
třídy nebezpečí A), anebo popisují činnosti, které s nakládáním s výbušninami přímo nemusí vůbec souviset 
(srov. např. přípravu dvojné směsi pro výrobu černého prachu, lakování munice apod.). Takové položky se 
navrhuje v zájmu předcházení účelových výkladů odstranit. 

K novelizačním bodům 36, 37, 42 až 45, 48 a 50 [ke změně přílohy č. 3] 
V podmínkách pro stanovení bezpečnostní vzdálenosti se (s ohledem na definici v § 2 písm. a) navrhuje 
upravit pojmenování ohrožené stavby. Cílem je zvýšení provázanosti se stavebním zákonem a s § 29 zákona 
č. 61/1988 Sb. tak, aby se předešlo mylným výkladům, že se přiznává ochrana jen objektům ve smyslu 
definice uvedené v § 2 písm. a) vyhlášky, tj. stavbám určeným k výrobě, zpracování atd. výbušnin. Nadále 
bude platit, že ochrana se přijímá u staveb vyjmenovaných v příloze č. 3. Naproti tomu není nezbytně nutné 
mezi chráněné zahrnovat stavby v provozovně dotčeného podnikatele, které nemají pro vystupňování 
případných následků výbušné přeměny naprosto žádný význam a ve kterých se současně nenachází žádné 
osoby, ani logicky nelze předpokládat výskyt osob v nich nebo v jejich blízkosti. A to v zájmu, aby takovéto 
„nerizikové“ stavby neplnily funkci nežádoucí stavební uzávěry, mj. při změnách dokončených objektů nebo 
výstavbě objektů nových. 

K novelizačnímu bodu 38 [ke změně přílohy č. 3] 
Odstavec 4 přílohy č. 3 se navrhuje doplnit v zájmu vyjasnění, že korekci obložení pomocí tritolového 
ekvivalentu (pro účely stanovení bezpečnostních vzdáleností) lze provést i u jiných výbušnin, než které jsou 
definovány v tabulce č. 4 k této příloze. Podmínkou je existence kolaudačního souhlasu, rozhodnutí, nebo 
jiného dokladu umožňujícího užívání ohrožující stavby nebo plochy, který stanoví konkrétní výbušninu, se 
kterou je možno v dané stavbě nebo na ploše nakládat. 

K novelizačnímu bodu 39 [ke změně přílohy č. 3] 
S ohledem na úpravy provedené v § 14 vyhlášky č. 102/1994 Sb. se navrhuje v příloze č. 3 upravit 
u ohrožených staveb pojmosloví „sociální“ vs. „sanitární“ zařízení. 

K novelizačnímu bodu 40 a 41 [ke změně přílohy č. 3] 
Ustanovení týkající se bezpečnostních vzdáleností se navrhuje sladit s jinými ustanoveními (např. § 17 
odst. 5 věta poslední) v zájmu předcházení účelových výkladů. 

K novelizačnímu bodu 46 [ke změně přílohy č. 3] 
Z přílohy č. 3 se navrhuje vypustit ustanovení připouštějící nestanovit bezpečnostní vzdálenosti od 
ohrožujících staveb třídy nebezpečí D v případě přijetí vhodných opatření, která však nejsou blíže vymezena. 

K novelizačnímu bodu 47 [ke změně přílohy č. 3] 
Z přílohy č. 3 se navrhuje vypustit podmínky pro stanovení bezpečnostních vzdáleností, neboť jsou již 
zakotveny v § 5 vyhlášky č. 102/1994 Sb. 

K novelizačnímu bodu 49 [ke změně přílohy č. 3] 

Z tabulky č. 1 a 4 přílohy č. 3 k vyhlášce č. 102/1994 Sb. se navrhuje vypustit ustanovení v oblasti střeliva a 
munice, která se výbušnin netýkají, a to mj. v intencích usnesení Vlády České republiky ze dne 14. ledna 
2015 č. 33. 

K čl. II [k přechodným ustanovením] 
Stavby a plochy určené k výrobě, zpracování atd. výbušnin povolené k užívání přede dnem nabytí účinnosti 
navrhované právní není nutné přizpůsobovat novým technických požadavkům. Výjimku budou tvořit 
případy, kdy dojde ke změnám těchto staveb a ploch, k udržovacím pracím nebo ke změnám dokončených 
staveb a ploch. Při nich již v zájmu zajištění vysoké míry ochrany bude již nutné respektovat novou právní 
úpravu. Příslušná projektová dokumentace tedy rovněž bude muset zohledňovat novou právní úpravu. 
Současně se navrhuje založit vhodná přechodná ustanovení vážící se k dříve vydaným rozhodnutím 
o odchylkách z technických požadavků. 
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2 K části druhé (ke změně vyhlášky č. 327/1992 Sb.) 

K čl. III 
K novelizačnímu bodu 1 [ke změně úvodní věty] 
Úvodní větu vyhlášky č. 327/1992 Sb. se navrhuje upravit tak, aby zohledňovala aktuální znění 
zmocňovacích ustanovení zákona č. 61/1988 Sb., jež má vyhláška provádět. 

K novelizačnímu bodu 2 [ke změně § 1] 
V zájmu srozumitelnosti vyhlášky č. 327/1992 Sb. se navrhuje její předmět úpravy koncipovat tak, aby 
korespondoval s obsahem vyhlášky a zohledňoval příslušná zmocňovací ustanovení. Navrhovanou právní 
úpravou dochází oproti dosavadnímu stavu zejména k vyjasnění, že 
– podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci výzkumu, vývoje a zkoušení se uplatňují vždy, 

bez ohledu na skutečnost, zda je nebo není daná činnost prováděna jako součást výroby a zpracování 
výbušnin, 

– předmětem úpravy vyhlášky jsou též látky pro účely předvýbuchové detekce plastických trhavin, 
– vyhláška č. 327/1992 Sb. nedopadá na ničení výbušnin v místě provádění trhacích prací, u nichž došlo při 

těchto prací k selhávce; ničení takovýchto výbušnin totiž upravuje vyhláška č. 72/1988 Sb. 

K novelizačnímu bodu 3 [ke změně § 2 odst. 3] 
Pojem stálý dozor se navrhuje upřesnit tak, aby dotčeným subjektům umožnil sledovat činnost pracovníků a 
výrobní operace alternativními způsoby, pokud je to vhodné. Zejména u práce s třaskavinami a výbušninami 
obdobně citlivými ke vnějším podnětům je přítomnost osoby kontrolující danou práci diskutabilní. 
Upřesněnou definicí stálého dozoru a upraveným § 9 odst. 5 se zvláštním způsobem  realizuje ustanovení § 5 
odst. 1 písm. e) zákona č. 309/2006 Sb. tak, aby na stav pracoviště dozíraly pověřené osoby a současně 
zajistily v případě mimořádných událostí např. poskytnutí pomoci postiženým a zajistily pracoviště proti 
případné eskalaci následků události.  

K novelizačnímu bodu 4 [ke změně § 3] 
Dosavadní znění § 3 ne zcela vhodně definuje okruh osob, které mají disponovat základní odbornou 
způsobilostí pro práci s výbušninami. V intencích upraveného § 36 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb. se navrhuje 
tento okruh zúžit tak, aby základní odbornou způsobilostí disponovaly alespoň osoby bezprostředně 
nakládající s výbušninami; osoby, které danou činnost z pozice hodnocení a prevence rizik podle zákona 
č. 309/2006 Sb. a osoby, jež vypracovávají provozní dokumentaci. Tím bude současně docíleno toho, že 
odborná způsobilost pro osoby mj. z řad statutárního orgánu, resp. obecně osob, které „řídily“ práce 
s výbušninami, zůstane na bázi dobrovolnosti. Požadavkem na způsobilost v navrženém § 3 samozřejmě není 
dotčeno použití zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, jenž 
transponuje požadavky směrnice 2005/36/ES a implementuje příslušnou judikaturu Evropského soudního 
dvora k uznávání odborné a jiné kvalifikace při využívání svobody usazování resp. volného pohybu 
pracovníků. 

K novelizačnímu bodu 5 [ke změně § 4] 
Ustanovení § 4 se navrhuje upravit tak, aby pojmově respektovalo § 35 odst. 2 a § 36 odst. 6 zákona 
č. 61/1988 Sb. (srov. dosavadní „pyrotechnické oprávnění“). Dále se navrhuje vyjasnit, že odbornou 
způsobilostí jakožto předpokladem pro absolvování výuky kurzu, se míní způsobilost dosažená podle § 3 
téže vyhlášky, a stanovit konkrétnější podmínky pro získání oprávnění pyrotechnika pokud jde o zdravotní 
způsobilost (která se dosud nevhodně vztahovala na osoby v pracovně-právním vztahu) a pokud jde 
o bezúhonnost (která byla dosud podle § 34 odst. 1 až 4 zákona č. 61/1988 Sb. vyžadována jen pro vlastní 
nakládání s výbušninami, nikoliv však pro získání oprávnění). Současně se ustanovení navrhuje doplnit tak, 
aby i osoba, která není v zaměstnaneckém poměru a žádá o oprávnění pyrotechnika, mohla doložit svou 
obornou způsobilost pro absolvování výuky v kurzu. Dále dochází k vypouštění doby trvání výuky v kurzu; 
nově ji stanoví, a to odlišně od stávajících 170 hodin, příloha č. 1 k vyhlášce. Požadavkem na způsobilost 
v navrženém § 4 samozřejmě není dotčeno použití zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve 
znění pozdějších předpisů. 
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K novelizačnímu bodu 6 [k vypuštění § 5 a § 7] 
Má-li být posouzena odborná způsobilost osoby, byť i v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru, je právně 
i organizačně nevhodné, aby místo daného účastníka řízení musela jednat jiná osoba nebo subjekt, jak to 
vyžadovala dosavadní úprava. Spolehlivost posuzuje orgán vydávající oprávnění pyrotechnika (§ 34 odst. 3 
zákona č. 61/1988 Sb.), místní příslušnost orgánů vydávajících oprávnění je dána § 11 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád. Navrhuje se proto § 5 vypustit s tím, že úprava navržená ve výše citovaných 
zákonných ustanoveních a § 3 vyhlášky č. 327/1992 Sb. je pro dané účely postačující. Vypuštěním § 7 se pak 
navrhuje zrušit ustanovení duplicitní s § 40 odst. 6 písm. d) a § 41 odst. 1 písm. k) zákona č. 61/1988 Sb. 
Současně se při přístupu správních orgánů k veřejným registrům navrhuje vypustit administrativně zbytečně 
zatěžující povinnost hlásit místně příslušnému obvodnímu báňskému úřadu změny údajů uvedených 
v oprávnění pyrotechnika, jakož i ustanovení nemající oporu v zákoně (srov. „průkaz pyrotechnika“). 

K novelizačnímu bodu 7 [ke změně § 6] 
Ustanovení § 6 se navrhuje upravit s ohledem na navržené změny § 5 směřující k vypuštění požadavků na 
přihlašování osob ke zkoušce. 

K novelizačnímu bodu 8 [ke změně § 8 odst. 1] 
Ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) se navrhuje doplnit o text z dosavadního § 23 odst. 1 a 4 vyhlášky 
č. 102/1994 Sb., které se svým obsahem blíží úpravě ve vyhlášce č. 327/1992 Sb. tak, aby dotčené subjekty 
měli ucelený rámec povinností vztahujících se k provozu staveb a ploch určených k výrobě, zpracování atd. 
výbušnin v jednom předpise. 

K novelizačnímu bodu 9 [ke změně § 9 odst. 3] 
Navrhuje se namísto „odpovědného zástupce“ ponechat odpovědnost objektivně na organizaci, jak ostatně 
zakládá současný (nový) § 22 odst. 16 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb. Současně se navrhuje založit lhůta pro 
školení a ověřování znalostí pracovníků, která dosud ve vyhlášce chyběla a dovolovala nebezpečnou míru 
volnosti. 

K novelizačnímu bodu 10 [ke změně § 9 odst. 5] 
Pracovně-lékařská péče je řešena zvláštními právními předpisy: § 41 a násl. zákona č. 373/2011 Sb., 
o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou č. 79/2013 Sb., 
o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (vyhláška 
o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), a dále též § 34 zákona č. 61/1988 Sb., 
resp. § 101 zákoníku práce. Vypuštění úpravy preventivních zdravotnických prohlídek v § 9 odst. 5 pro 
nadbytečnost bylo využito rovněž k přenesení ustanovení § 23 odst. 2 vyhlášky č. 102/1994 Sb. a (nepříliš 
vhodně formulovaného - bez návaznosti na definici pojmu „stálý dozor“) § 21 odst. 3 vyhlášky 
č. 327/1992 Sb. 

K novelizačnímu bodu 11 [k vypuštění § 11] 
Technické požadavky na stavby a plochy určené k výrobě, zpracování atd. výbušnin upravují stavební 
předpisy (zákon č. 183/2006 Sb. a zejména vyhláška č. 268/2009 Sb.) a navržený § 30 odst. 1 a 2 zákona 
č. 61/1988 Sb. společně s vyhláškou č. 102/1994 Sb. Takové povinnosti není zapotřebí duplikovat. Obdobně 
to platí pro posuzování vlivů na životní prostředí, pro něž navíc vyhláška č. 327/1992 Sb. uvádí odchylné 
podmínky. § 11 odst. 2 vyhlášky č. 327/1992 Sb. totiž ukládá posouzení pro jakýkoliv „objekt pro práci 
s výbušninami“, zatímco příloha č. 1 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí, jen specifickému 
„zařízení k výrobě výbušnin a regenerace nebo destrukce výbušných látek“. 

K novelizačnímu bodu 12 [k vypuštění odst. 1 z § 12] 
Ustanovení § 22 odst. 16 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb. předpokládá zamezení vstupu nepovolaných osob 
do míst, kde se nakládá s výbušninami. § 12 odst. 1 věta druhá vyhlášky č. 327/1992 Sb. je tedy nadbytečná 
a navrhuje se ji vypustit. Tím samozřejmě není dotčen vstup kontrolních pracovníků orgánů státní správy 
(srov. mj. § 7 a § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb.), případně výskyt osob s vědomím dotčeného subjektu, 
jež na pracovišti plní specifické úkoly, pro něž nebudou v postavení „nepovolané“ osoby. Pro jejich 

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



25 

bezpečnost nicméně platí obecná ustanovení zákoníku práce (srov. § 101 odst. 6 zákoníku práce, resp. § 13 
zákona č. 309/2006 Sb. v případě, že dotčeným subjektem je fyzická podnikající osoba).  

K novelizačnímu bodu 13 [ke změně § 12 odst. 1 – dosav. odst. 2] 
Obecná ustanovení o udržování pořádku na pracovišti a v jeho okolí se navrhuje doplnit o konkrétní 
ustanovení z dosavadního § 22 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 102/1994 Sb. Cílem je získání uceleného rámce 
podmínek pro provoz staveb a ploch určených k výrobě, zpracování atd. výbušnin. Současně se navrhuje 
doplnit ustanovení čl. 4.1 přílohy I ke směrnici 89/654/EHS.  

K novelizačnímu bodu 14 [ke změně § 12 odst. 2 – dosav. odst. 3] 
Obecná ustanovení o pomůckách a zařízeních na pracovišti se navrhuje doplnit o konkrétní ustanovení 
vztahující se k hořlavým látkám, směsím nebo předmětům z dosavadního § 22 odst. 4 a 5 vyhlášky 
č. 102/1994 Sb. Cílem je získání uceleného rámce podmínek pro provoz staveb a ploch určených k výrobě, 
zpracování atd. výbušnin. 

K novelizačnímu bodu 15 [ke změně § 12 odst. 10 – dosav. odst. 11] 
V § 12 vyhlášky č. 327/1992 Sb. se navrhuje zrušit ustanovení dosavadního odst. 11, protože provoz skladů 
výbušnin je řešen jiným předpisem (vyhláškou č. 99/1995 Sb.) a provoz střelnice, s použitím střeliva (vč. 
munice) a nikoliv výbušnin podléhá zákonu č. 119/2002 Sb. Zbylá a relevantní ustanovení dosavadního § 12 
odst. 11 jsou přitom vkládána do § 13, kam systematicky patří. § 12 odst. 10 se navrhuje nahradit 
ustanovením vážícím se k čištění objektů určených ke zkoušení výbušnin a k laboratořím, a vhodně doplnit 
dosavadními ustanoveními § 24 vyhlášky č. 102/1994 Sb. Ustanovení § 12 odst. 4 a 5 (dosavadních 5 a 6) 
vyhlášky č. 327/1992 Sb. totiž nejsou pro dané objekty plně použitelná. Za přiměřené splnění požadavků na 
úklid v těchto objektech lze považovat zejména očištění zkušebního zařízení po provedení zkoušek. 
Výsledek úklidu přitom není bezpodmínečně nutné kontrolovat další osobou, než která úklid prováděla, 
stejně tak není nutné případnou kontrolu případně provedeného úklidu zaznamenávat do provozní 
dokumentace.  

K novelizačnímu bodu 16 [k vypuštění odst. 1 z § 13] 
Z § 13 vyhlášky č. 327/1992 Sb. se navrhuje vypustit ustanovení, které je s ohledem na povinnosti uvedené 
v § 22 odst. 16 zákona č. 61/1988 Sb. již nadbytečné. 

K novelizačnímu bodu 17 [ke změně § 13 odst. 7 – dosav. odst. 8] 
Lhůty pro uchovávání provozní dokumentace v případě mimořádných událostí byly postaveny na definicích 
dřívější vyhlášky č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod 
(havárií) a poruch technických zařízení, ve znění tehdy účinném. Nové předpisy upravující hlášení 
pracovních úrazů (naposledy nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 
záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů) definice hromadného ani těžkého úrazu neobsahují 
(v případě těžkého úrazu ostatně nepanoval jednotný přístup ošetřujících lékařů při jejich kvalifikaci). 
Navržené ustanovení tedy směřují k zakotvení lhůt pro uchovávání provozní dokumentace skrze mimořádné 
události, jež podle zvláštních přepisů podléhají ohlašovací povinnosti místně příslušným obvodním báňským 
úřadům. Tím budou založeny vhodnější podmínky pro případné šetření události kontrolními orgány 
i samotným dotčeným subjektem, případně pro řešení sporů vyplývajících z pracovního úrazu. 

K novelizačnímu bodu 18 [ke změně § 13 odst. 9 a 10 – dosav. odst. 10 a 11] 
Kontrola dodržování provozní dokumentace je objektivní povinností dotčeného subjektu (dosavadní § 22 
odst. 2 a 3, jakož i nově navržený § 22 odst. 16 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., ve spojení s dosav. § 13 
odst. 6 vyhlášky č. 327/1992 Sb.). Je na odpovědnosti dotčeného subjektu, jak hodlá dodržování provozní 
dokumentace vynucovat. V souvislosti s odpovídající změnou přílohy č. 2 k vyhlášce č. 327/1992 Sb., 
směřující mj. k derogaci povinností odpovědného zástupce, se proto ustanovení vztahující se k takové 
kontrole navrhuje vypustit a zůstávají zachovány pouze požadavky na obsah provozní dokumentace. 
Současně se upřesňuje výjimka pro výzkumná a obdobná pracoviště pokud jde o provozní dokumentaci. 
Stávající ustanovení totiž zakládá pro vybraná pracoviště bezprecedentní výjimky z vypracovávání, 
dodržování a kontrolování příslušné provozní dokumentace. Navrhuje se, aby dotčený subjekt provozní 
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dokumentaci pro neopakující se a nesoustavné činnosti sice vyhotovil (a stanovil její obsah, jakož 
i kontroloval její dodržování), avšak byl jen minimálně limitován, když nelze konkrétní způsob práce 
s výbušninami na daném pracovišti spolehlivě předvídat. Současně se dané ustanovení doplňuje o provozní 
ustanovení z § 18 odst. 2 a 3, § 21 odst. 3 a § 24 vyhlášky č. 102/1994 Sb., která jsou s ohledem na další 
ustanovení relevantní. Cílem této změny je získání uceleného rámce podmínek pro provoz staveb a ploch 
určených k výrobě, zpracování atd. výbušnin. 

K novelizačnímu bodu 19 [ke změně § 14] 
Ustanovení § 14 se navrhuje upravit tak, aby rozhodnou pro obsah a formu příkazu k opravě stroje a zařízení 
nebyla „běžná“, „střední“ či „generální“ oprava, nýbrž oprava, která by běžně nebyla popsána v provozní 
dokumentaci. Z kontrolní a správní praxe vyplývá, že vydávání příkazů může být v případě banálních oprav 
zbytečně administrativně zatěžující. Cílem je tedy dosáhnout stavu, kdy dotčený subjekt sám stanoví 
podmínky pro vydávání příkazů k opravě, pro něž budou stanoveny minimální všeobecné požadavky, 
s důrazem na dokonalé očištění zařízení v případě, kdy bude poskytováno jiným subjektům k odborným 
opravám. Současně se navrhuje upustit od součinnosti odpovědného zástupce při vydávání příkazů (blíže 
k odpovědnému zástupci viz odůvodnění změny § 9 odst. 3). Dále se navrhuje podřadit příkaz k opravě pod 
provozní dokumentaci tak, aby nebyla limitována kontrolní činnosti a zejména šetření případných 
mimořádných událostí (srov. mj. dosavadní § 13 odst. 8 vyhlášky č. 327/1992 Sb.). V souvislosti s popsanou 
úpravou dochází k vypuštění ustanovení vztahující se k dodržování podmínek příkazu, neboť dodržování 
provozní dokumentace obecně je ošetřeno jinými ustanoveními. 

K novelizačnímu bodu 20 [ke změně § 15 odst. 3] 
Vyhláška č. 327/1992 Sb. dovoluje v určitých (bezpečných) místech zřizovat prostory pro kouření 
tabákových výrobků. Touto možností se předchází opomíjení zákazu kouření v místech, kde by to mohlo 
ohrozit bezpečnost provozu. Přitom však vyhláška zakazuje do objektů a do jejich blízkosti vnášet 
zapalovače apod., což de facto pro zaměstnance znamená i nemožnost si tabákový výrobek v prostoru pro 
kouření vyhrazeném zapálit. V zájmu reálného využití těchto prostor se proto navrhuje § 15 odst. 3 doplnit 
o možnost zřídit v místě vyhrazeném pro kuřáky nepřenosné zapalovače. Nová úprava tím snižuje 
pravděpodobnost (nepřípustného) vnášení zapalovačů na pracoviště. 

K novelizačnímu bodu 21 [ke změně § 15 odst. 4] 
Ustanovení § 15 odst. 4 se navrhuje vyjasnit tak, aby dotčený subjekt nebyl limitován při použití otevřeného 
ohně v případech, kdy se běžně užívá (zejména při ničení výbušnin) a nebyl nucen za tímto účelem vydávat 
příslušné příkazy, je-li takový způsob stanoven v příslušné provozní dokumentaci. Současně se navrhuje při 
vydávání příkazu k použití otevřeného ohně vypustit povinnou součinnost postupovat s jednotkou požární 
ochrany podniku (doposud ne zcela vhodně identifikovanou) nebo požárním preventistou, a to s ohledem na 
obecnou povinnost požární prevence podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, a příslušných prováděcích předpisů. Rovněž se navrhuje vypustit účast „odpovědného zástupce“ 
(blíže k odpovědnému zástupci viz odůvodnění změny § 9 odst. 3). V poslední řadě se navrhuje vyjasnit, že 
takové povolení je součástí provozní dokumentace, aby bylo možné vynucovat požadavek dosavadního § 13 
odst. 8. 

K novelizačnímu bodu 22 [ke změně § 16] 
Požární ochrana, nejedná-li se o podzemí (srov. § 39 odst. 1 písm. b) zákona č. 61/1988 Sb.), je řešena 
zákonem č. 133/1985 Sb. a příslušnými prováděcími předpisy. Dosavadní § 16 je v tomto ohledu 
nadbytečný, a navrhuje se jej nahradit absentujícími ustanoveními vážícími se k prevenci rizik 
v oblasti elektrostatiky. Tato ustanovení jsou vhodně doplněna pro zjednodušení odkazy na vhodné technické 
normy. Cesta shody s uvedenými technickými normami zůstává pouze jedním ze způsobů splnění 
stanoveného technického požadavku; tento může být splněn i jiným technickým řešením garantujícím 
přinejmenším stejnou úroveň ochrany oprávněných zájmů vč. postupu podle ekvivalentní zahraniční 
technické normy. Podle § 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zůstává postup 
podle technické normy nepovinný, neboť ji ve smyslu čl. 2 odst. 4 Ústavy a čl. 2 odst. 3 Listiny základních 
práv a svobod navrhovaná právní úprava výlučně závaznou neučinila. Zásadu vzájemného uznávaní výrobků 
vyrobených a uvedených na trh v členských státech Evropské unie, smluvních států Evropského 
hospodářského prostoru a Turecké republiky pak zakotvuje čl. 34 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
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a výslovně i § 45a odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, resp. v případě výrobků 
z neharmonizované sféry pak i přímo použitelné nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008. 

K novelizačnímu bodu 23 [k vypuštění § 17] 
Školení zaměstnanců pro poskytování první pomoci (včetně umístění a vybavení lékárniček) se řídí § 101 
odst. 1 a § 102 odst. 1 a 6 zákoníku práce, § 2 odst. 1 písm. f) zákona č. 309/2006 Sb., a zákonem 
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tyto aspekty první 
pomoci se řeší primárně v rámci pracovně-lékařských služeb. Duplicitní či dokonce (nemístně) odchylná 
ustanovení se proto navrhuje vypustit. Současně § 17 obsahuje povinnost dotčených subjektů disponovat 
sanitním vozidlem. S ohledem na mechanizaci a automatizaci výroby, ale-i růst úrovně bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, se taková povinnost dnes již jeví jako přežitá, nehledě ke 
skutečnosti, že případné zacházení s vážně postiženým pracovníkem by měl provádět zdravotnicky odborný 
personál, kterým dotčený subjekt většinou nedisponuje. 

K novelizačnímu bodu 24 [ke změně nadpisu části šesté] 
Nadpis části šesté se navrhuje upravit s ohledem na věcný obsah ustanovení, který daná část obsahuje. 

K novelizačnímu bodu 25 [ke změně § 18] 
Ustanovení o balení a přepravě výbušnin se navrhuje upřesnit tak, aby obsahoval pouze neharmonizované 
povinnosti vztahující se k vnitropodnikovému nakládání s výbušninami. Požadavky na označení (a částečně 
též na obaly) výbušnin uváděných na trh nebo používaných výrobcem při trhacích pracích totiž 
upravuje zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, 
a nařízení vlády č. 97/2016 Sb., o technických požadavcích na výbušniny (přejímající směrnice 2014/28/EU, 
2008/43/ES a 2012/4/EU). Požadavky na obaly výbušnin přepravovaných po veřejných komunikacích (§ 22 
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční přepravě, ve znění pozdějších předpisů) pak upravuje Evropská dohoda 
o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), resp. pak zejména čl. 6.1 Přílohy A k ADR; 
požadavky na obaly výbušnin dodávaných na trh pak i čl. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1272/2008. Cílem navržených změn je tedy zakotvit obecné požadavky na obal a značení výbušniny, a pro 
výbušniny, jejichž obal splňuje požadavky výše citovaných předpisů (ať již dobrovolným přístupem výrobce 
nebo z důvodu, že jsou již v expedičním balení určenému k opuštění výrobního areálu), založit předpoklad 
shody s obecnými požadavky. Obecná ustanovení o přepravě a přemisťování výbušnin uvnitř areálu 
dotčeného subjektu se pak navrhuje doplnit o odkaz na přílohu, jež stanoví minimální požadavky na 
odpovídající provozní dokumentaci. Lze předpokládat, že jejich stanovením dotčený subjekt při tvorbě 
takové dokumentace více zhodnotí rizika spojená s přepravou výbušnin, než tomu bylo doposud, jak vyplývá 
z poznatků získaných z kontrolní činnosti a z šetření příčin mimořádných událostí. A to např. tak, že využije 
některé smysluplné požadavky (již zrušené) technické normy ČSN 26 9021, nebo při přemisťování třaskavin 
a výbušnin obdobně citlivých ke vnějším podnětům např. využije vhodných mechanizačních prostředků 
vylučujících jejich pád (v zájmu eliminace nebezpečí nepředvídatelné reakce osob přenášejících takovou 
výbušninu na okolní jevy). 

K novelizačnímu bodu 26 [k vypuštění § 19 a 21] 
Evidence výbušnin je v současné době komplexně upravena § 4 a § 4a zákona č. 83/2013 Sb., ve znění 
zákona č. 451/2016 Sb. Není proto důvodné ponechávat duplicitní ustanovení, které ostatně obsahuje i zákon 
č. 255/2012 Sb. (srov. § 19 odst. 9 vyhlášky č. 327/1992 Sb.). Ustanovení § 21 se navrhuje vypustit 
s odkazem na zákonnou úpravu předcházení mimořádných událostí (§ 22 odst. 3 a 4 zákona č. 61/1988 Sb.). 
Ustanovení vztahující se ke stálému dozoru se navrhuje přesunout do § 9 odst. 5 vyhlášky č. 327/1992 Sb. 
a přitom dochází i k odstranění nesouladu mezi „dozorem“ a „stálým dozorem“ podle definice v § 2 odst. 3 
téže vyhlášky. 

K novelizačnímu bodu 27 [ke změně § 20 odst. 2 a přílohy č. 3 čl. 1 odst. 2] 
Navržená změna reaguje na obecné pojmenování provozní dokumentace v příloze č. 2 k vyhlášce 
č. 327/1992 Sb. 
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K novelizačnímu bodu 28 [ke změně § 22] 
Dosavadní ustanovení § 22 vyhlášky č. 327/1992 Sb. o oznamování zahájení, přerušení nebo ukončení prací 
s výbušninami je zakotveno v § 22 odst. 5 zákona č. 61/1988 Sb. Tato duplicitní ustanovení se proto 
navrhuje vypustiti, resp. nahradit ustanovením napomáhajícím šetření mimořádných událostí ze strany 
místně příslušného obvodního báňského úřadu. 

K novelizačnímu bodu 29 [ke změně § 23] 
Navržená změna reaguje na přesnější vymezení povinností při nakládání s plastickými trhavinami 
v současném (novém) znění § 22 odst. 13 až 15 zákona č. 61/1988 Sb. tak, aby respektovalo zákonné 
zmocnění v § 22 odst. 17 téhož zákona. 

K novelizačnímu bodu 30 [k vypuštění odst. 2 z § 25] 
Obecná ustanovení pro rozhodování o odchylkách z technických požadavků jsou zakotvena v současném 
(novém) § 46 zákona č. 61/1988 Sb.  Duplicitní ustanovení zde nemají opodstatnění a navrhuje se je 
vypustit. 

K novelizačnímu bodu 31 [ke změně čl. 1 a 2 přílohy č. 1] 
Podmínky pro získávání základní odborné způsobilosti podle § 3 vyhlášky se navrhuje upravit tak, aby 
obsahovaly jen účelná a nezbytná ustanovení, a naopak neobsahovaly ustanovení vážící se ke střelivu a 
munici, která se výbušnin netýkají. Přitom se zpřesňuje časový rozsah výuky, který v případě základní 
odborné způsobilosti (osnova „A“) činil 60 „vyučovacích“ hodin (§ 26 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 
však definoval vyučovací hodinu jak v délce 45, tak 60 minut), což může vést k rozdílu až 900 minut (15 
hodin) čistého času. Navrhuje se proto definovat čistý časový fond v délce 40 hodin tak, aby odpovídal 
přiměřenému zúžení výuky s ohledem na výrobní portfolio dotčeného subjektu, a rovněž s ohledem na 
skutečnost, že některé dosavadní položky osnovy tvoří součást školení podle jiných právních předpisů (např. 
školení první pomocí podle zákoníku práce). Dále se napravuje stav, kdy vyhláška ukládala zahrnout do 
osnov výuky (za účelem základní odborné způsobilosti) též praktický zácvik uchazeče spojený s manipulací 
s výbušninami, který však s ohledem na dikci § 34 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb. není možný. Současně se 
upřesňuje, že hlavním předpokladem pro získání odborné způsobilosti je ověření znalostí získaných v kurzu 
po jeho absolvování, nikoliv jen samotné absolvování kurzu (když dosavadní čl. 1 přílohy č. 1 k vyhlášce 
č. 327/1992 Sb. samostatně svým obsahem způsobilost definuje, ale zkouška tvoří nevhodně součást článku 
přílohy s jiným názvem). Současně se upřesňují podmínky pro možnost přiměřeného zkrácení doby přípravy 
uchazeče o získání základní odborné způsobilosti nebo od upuštění od výuky, pokud uchazeč disponuje 
vhodným odborným vzděláním. Z dosavadní učební osnovy pro výuku uchazečů o získání oprávnění 
pyrotechnika se pak navrhuje vyjmout položky, které nerespektují zákonnou úpravu (výbušnin) a zasahují do 
působnosti zákona č. 119/2002 Sb., a to zejména zahrnutím podrobné konstrukce střeliva a munice bez 
návaznosti na výbušniny, resp. na jejich vyjímání z muničního elementu či střeliva. To korespondovalo mj. 
s dřívější snahou přizpůsobit výuku též příslušníkům ozbrojených sil pro potřeby likvidace střeliva a munice. 
Dosavadní učební osnova tím příliš nepokrývá současná výrobního portfolia dotčených subjektů. S ohledem 
na výslednou podobu navržené učební osnovy se současně navrhuje přiměřeně zkrátit rozsah výuky 
v pyrotechnickém kurzu z dosavadních 170 hodin. Nakonec se navrhuje založit dosud absentující podmínky 
pro uvážení vhodnosti a připravenosti subjektu k výuce žadatelů o oprávnění pyrotechnika pro jeho pověření 
podle § 36 odst. 4 a 5 zákona č. 61/1988 Sb. Pokud jde o navržené časové rozsahy kurzů, jde o minimální 
požadavky. Dotčený subjekt by měl ve vlastním zájmu přiměřeně kurz prodloužit, je-li to odůvodněno např. 
rozsahem výrobního portfolia či požadovanou vyšší odborností. 

K novelizačnímu bodu 32 [k vypuštění čl. 3 a 4 z přílohy č. 1] 
Z přílohy č. 1 se navrhuje vypustit čl. 3 a 4, které se jednak po úpravě čl. 1 a 2 téže přílohy stanou 
dostačujícími, současně obsahují povinnosti ukládané „odpovědnému zástupci“ (blíže k tomuto tématu viz 
odůvodnění změny § 9 odst. 3) a dále obsahují podmínky pro prohlubování odborné způsobilosti v případě 
technologických změn, jež jsou však přesněji zakotveny v § 12 vyhlášky č. 327/1992 Sb. a v § 102 odst. 7 
a § 103 odst. 2 zákoníku práce. 
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K novelizačnímu bodu 33 [k vypuštění odst. 7 a 8 z čl. 3 přílohy č. 1 – dosav. čl. 5] 
Ze zkušebního řádu pro zkoušky žadatelů o oprávnění pyrotechnika se navrhuje vypustit ustanovení, která 
jsou s ohledem na § 36 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb. nadbytečná, resp. v případě atrahování kompetence 
podle § 38 odst. 5 písm. a) téhož zákona dokonce zavádějící. 

K novelizačnímu bodu 34 [ke změně přílohy č. 3] 
Navržené ustanovení má za cíl odstranit názvy každých jednotlivých provozních dokumentací, stanovit 
minimální požadavky pro jejich vypracovávání a schvalování a jen pro vybrané druhy definovat jejich 
minimální rozsah. Dosavadní konkrétní označení provozních dokumentací totiž dotčené subjekty zbytečně 
zatěžuje a často jim neumožňuje využít je pro splnění povinností podle jiných právních předpisů. Tím i dojde 
k odstranění nesrovnalostí, že některé dokumentace činnosti tvoří podskupinu provozní dokumentace pro 
výrobní operace, ačkoliv se vlastní výroby fyzicky netýkají, ale-i nesrovnalostí, kdy technologický postup 
pro výrobu – získávání výbušnin zohledňuje „chemickou výrobu“, ačkoliv k výrobě dochází nezřídka i 
fyzikálními či fyzikálně-chemickými procesy (vyfrézování z muničních elementů, tavení atd.). Pokud jde 
o navržený obsah vybrané provozní dokumentace, přejímá se dosavadní znění čl. 3 až 5 přílohy č. 2 
k vyhlášce č. 327/1992 Sb., přičemž se odstraňují přežité, nejasné či s bezpečností provozu nesouvisející 
náležitosti („operační ceníky“, „bezpečnostní výkonové normy“, „bezpečnostní hygienická opatření“, 
„fyzikálně-chemické konstanty“, nenormativní ustanovení v čl. 3 odst. 4 písm. i) apod.). Pokud jde o obecné 
náležitosti každé provozní dokumentace (titulní list), přejímá se dosavadní znění čl. 3 odst. 1 písm. a) 
a odst. 2 písm. a) přílohy č. 2 k vyhlášce č. 327/1992 Sb., čímž se i odstraňuje nesrovnalost v tom, že 
u některých dokumentací se titulní list vyžadoval a u některých nikoliv (technologický postup pro ničení 
výbušnin atd.). Požadavky na provozní dokumentaci se navrhuje stanovit bez ustanovení vztahující se 
k jejich kontrole, neboť taková povinnost vyplývá ze současného (nového) § 22 odst. 16 písm. a) zákona 
č. 61/1988 Sb. Zcela nově se navrhuje stanovit jen požadavky na provozní dokumentaci pro 
vnitropodnikovou dopravu a přemisťování výbušnin po komunikacích, které dosud v právním předpise 
chyběly, jak ukazují poznatky z kontrolní činnosti a šetření mimořádných událostí. Neponese nicméně 
konkrétní název („dopravní řád“) a dotčený subjekt ji nepochybně bude vzájemně koordinovat s obsahem 
provozního bezpečnostního předpisu podle nařízení vlády č. 168/2002 Sb. 

K novelizačnímu bodu 35 [ke změně přílohy č. 3 čl. 1 odst. 6] 
Z ustanovení přílohy č. 3 čl. 1 odst. 6 se navrhuje vypustit účast „odpovědného zástupce“ (blíže k tomuto 
tématu viz odůvodnění změny § 9 odst. 3). 

K novelizačnímu bodu 36 [ke změně přílohy č. 3 čl. 2 odst. 1] 
Ustanovení čl. 2 odst. 1 přílohy č. 3 k vyhlášce č. 327/1992 Sb. je při existenci § 29 zákona č. 61/1988 Sb., 
zbytné a proto se v zájmu přehlednosti navrhuje jeho zjednodušení se současnou změnou poznámek pod 
čarou č. 13 a 14 tak, aby respektovaly stávající právní předpisy. 

K novelizačnímu bodu 37 [ke změně přílohy č. 3 čl. 3 odst. 6] 
Navržená změna reaguje na obecné pojmenování provozní dokumentace v příloze č. 2 k vyhlášce 
č. 327/1922 Sb. 

K novelizačnímu bodu 38 [ke změně přílohy č. 3 čl. 3 odst. 8] 
Navržená změna reaguje na obecné pojmenování provozní dokumentace v příloze č. 2 k vyhlášce 
č. 327/1922 Sb. a na obecnou povinnost vypracovat pro každou činnost provozní dokumentaci podle § 22 
odst. 16 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb. Navržené ustanovení je proto koncipováno tak, že v případě 
nahodilého ničení a zneškodňování výbušnin, pro než nelze detailně provozní dokumentaci vypracovat, 
postačí vypracovat provozní dokumentaci rámcovou, jako je tomu např. v případě výroby (přípravy) 
výbušnin v laboratořích podle navrženého § 13 odst. 10 vyhlášky č. 327/1992 Sb. 

K novelizačnímu bodu 39 [ke změně přílohy č. 3 čl. 3 odst. 11] 
Ustanovení o zabezpečení místa k ničení výbušnin se vypouští z důvodu existence duplicitního ustanovení 
v čl. 4 odst. 10 přílohy č. 3 k vyhlášce č. 327/1992 Sb. 
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K novelizačnímu bodu 40 a 42 [ke změně přílohy č. 3 čl. 3 odst. 2 a 9] 
Ustanovení o zajištění bezpečnostního okruhu se navrhuje přemístit k ustanovením, ke kterým časově i 
obsahově patří, a to se změnou reagující na obecné pojmenování provozní dokumentace v příloze č. 2 
k vyhlášce č. 327/1922 Sb. 

K novelizačnímu bodu 41 [ke změně přílohy č. 3 čl. odst. 3] 
V zájmu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při roznětu náloží v rámci 
ničení výbušnin je žádoucí, aby požadavky stanovené ve vyhlášce č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve 
znění pozdějších předpisů (zejména požadavky na ústupové cesty při použití zápalnicového roznětu, 
požadavky na elektrický roznět a jeho ochranu před účinky vnějších vlivů) byly plněny v maximální možné 
míře. Proto se navrhuje slovo „přiměřeně“ ve větě ukládající tato ustanovení dodržovat v intencích 
Legislativních pravidel vlády nahradit slovem „obdobně“. 

K novelizačnímu bodu 43 [ke změně přílohy č. 4] 
Navržená změna reaguje na aktuální znění Úmluvy o značkování plastických trhavin pro účely jejich 
detekce, jež není součástí právního řádu České republiky (srov. čl. 10 Ústavy), ale mezinárodní smlouvou, 
kterou je Česká republika vázána. Její přílohy byly již dvakrát novelizovány, přičemž došlo k vypuštění 
2-nitrotoluenu jako detekční látky a zvýšení obsahu 2,3-dimethyl-2,3-dinitrobutanu z 0,1 % hm. ve výsledné 
mase plastické trhaviny na 1 % hm. Byť se nová koncentrace 2,3-dimethyl-2,3-dinitrobutanu může jevit jako 
příliš vysoká s ohledem na meze citlivosti dostupných zařízení, je nutné dané povinnosti v zájmu naplňování 
mezinárodních závazků inkorporovat do právního řádu České republiky. Komplexní změnou tabulky 
s uvedením čísla CAS u každé chemické látky namísto chemického vzorce pak dochází i k odstranění 
špatného sumárního vzorce ethylenglykoldinitrátu. 

K čl. IV [k přechodným ustanovením] 
V zájmu právní jistoty se navrhuje založit přechodná ustanovení pro dosud získané odborné způsobilosti a 
dosud vydaná rozhodnutí o odchýlení se od technických požadavků. Současně se v návaznosti na změnu 
osnovy výuky v pyrotechnickém kurzu navrhuje založit přechodné období pro zachování platnosti 
dosavadních osnov a pro mezitímní schválení osnov nových (§ 36 odst. 5 zákona č. 61/1988 Sb.) podle 
upravených požadavků. 

3 K části třetí 

K čl. V 
Navržená právní úprava je svým obsahem technický předpis, jenž 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. S odkazem na čl. 48 odst. 7 Legislativních pravidel vlády se proto příslušné 
ustanovení o oznámení do závěrečné části navrhované právní úpravy vkládá. 

4 K části čtvrté 

K čl. VI 
Ustanovení o nabytí účinnosti bylo navrženo tak, aby měla navrhovaná právní úprava dostatečnou 
legisvakanci. 
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