
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, mění 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., a 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.  

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem předsedy Českého báňského úřadu dne  
5. října 2016, s termínem uplatnění připomínek do 26. října 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo obrany Část první; k bodu 4:  
V § 2 písm. c) doporučujeme upřesnit termín „plocha“. 
Odůvodnění: Doporučujeme upřesnit tento termín, aby bylo zřejmé, která plocha může 
být považována za „ohroženou stavbu“ a nebyla za ní pokládána i každá plocha (les, 
prostor mezi objekty apod.) bezprostředně přiléhající k ohrožujícímu objektu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 
Stavba a plocha, od nichž mají být dodrženy bezpečnostní 
vzdálenosti, bude definována odkazem na vyhlášku, jejíchž 
příloha č. 3, případně § 5, vyjmenovává chráněné stavby a 
případně plochy. 
Rozpor není. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

K části první – novela vyhlášky č. 102/1994 Sb. 
K přechodným ustanovením: 
a) V bodu 2 požadujeme vypustit slovo „převážně“. Přechodná ustanovení musí jasně 
stanovit, na jaké situace se nová pravidla budou aplikovat. Není zřejmé, co se 
„převážně zpracovanou projektovou dokumentací“ rozumí – jaká její fáze? 
Doporučujeme proto slovo „převážně“ vypustit. 
b) Návrhem dochází ke zrušení § 29 vyhlášky, ve kterém bylo upraveno vydávání 
souhlasu Českého báňského úřadu s odchylkami od dodržování této vyhlášky. Obsah 
ustanovení byl přesunut do návrhu novely zákona o hornické činnosti, výbušninách a o 
státní báňské správě (§ 46), která je v současné době projednávána ve druhém čtení 
v Poslanecké sněmovně. Podle této novely bude Český báňský úřad vydávat souhlas 
s odchýlením od technických požadavků. Text bodu 3 je přechodným ustanovením 
k novelizovanému § 46 zákona, nikoli k této vyhlášce. Navíc se v textu hovoří 
o „rozhodnutí“, ovšem dle současného znění vyhlášky i nově navrženého § 46 jde o 
vydávání „souhlasu“. Do článku druhého návrhu vyhlášky lze doplnit ustanovení o 
tom, že souhlas vydaný podle § 29 dosavadní vyhlášky zůstává v platnosti. 
Tato připomínka je zásadní. 

Připomínka pod písm. a): 
Akceptováno jinak. 
Předmětné přechodné ustanovení bylo vypuštěno. 
 
Připomínka pod písm. b): 
Akceptováno. 
Rozpor není. 
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K části druhé – novela vyhlášky č. 327/1992 Sb. 
K bodu 29, čl. 2 - požadujeme vypustit text uvedený pod body 2 až 4 pro jeho 
neústavnost. Pod uvedenými body je uveden proces rozhodování Českého báňského 
úřadu o pověření k výuce v pyrotechnickém kurzu. Tato ustanovení zakládají nové 
rozhodovací pravomoci Českému báňskému úřadu. Tento text patří do zákona. Dle 
čl. 79 odst. 3 Ústavy mohou být vyhlášky vydávány pouze na základě a v mezích 
zákona a nelze jimi stanovit nové povinnosti či zakládat pravomoci úřadu. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak. 
Podmínky výuky budou koncipovány jako prováděcí k § 36 
odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb. a ustanovení s rozhodovacími 
pravomocemi bude vypuštěn. 
Rozpor není. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

K části druhé - návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 327/1992 Sb. 
Zásadní připomínky: 
§ 4 návrhu vyhlášky: 
Návrh vyhlášky je mimo jiné vydáván na základě zmocnění podle ustanovení § 22 
odst. 6 a 17 zákona o hornické činnosti (sněmovní tisk č. 653). Podle uvedených 
ustanovení se mimo jiné vyhláškou stanoví požadavky na ochranu zdraví při práci ve 
skladech výbušnin a požadavky na ochranu zdraví při práci a bezpečnosti provozu 
podle odstavce 16 (výroba, zpracovávání, výzkum, vývoj, zkoušení, skladování, ničení 
nebo zneškodňování výbušnin). 
Ustanovení § 4 návrhu vyhlášky stanoví podmínky pro získání oprávnění pyrotechnika 
k zacházení s výbušninami při zneškodňování a ničení výbušnin v procesu výroby a 
zpracování výbušnin, včetně výzkumu, vývoje a pokusné výroby. Podle písmene e) je to 
tehdy, pokud je zdravotně způsobilý podle zákona o specifických zdravotních službách, 
což doloží příslušným lékařským posudkem; nejde-li o zaměstnance, uplatní se 
podmínky, za kterých nelze uznat zdravotně způsobilého pro nakládání s výbušninami 
podle předpisu upravujícího pracovnělékařské služby obdobně. Tímto předpisem se 
podle odkazu na poznámku pod čarou rozumí vyhláška č. 79/2013 Sb., o 
pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče. V zákoně o 
hornické činnosti a ani v navrhované vyhlášce není vymezeno, co se rozumí 
podmínkami, které se použijí obdobně. 
 
a) k části textu písmene e) „je zdravotně způsobilý podle zákona o specifických 
zdravotních službách, což doloží příslušným lékařským posudkem“. 
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, nestanoví zdravotní způsobilost k „nakládání“ s výbušninami. Zákon 
upravuje posudkovou péči. Jde o obecnou právní úpravu „procesních“ postupů bez 
konkrétních požadavků na zdravotní způsobilost. Z tohoto pohledu není zřejmý smysl 
textu „je zdravotně způsobilý podle zákona o specifických zdravotních službách, což 
doloží příslušným lékařským posudkem“. Rovněž není zřejmá vazba tohoto ustanovení 
na § 34 odst. 5 zákona o hornické činnosti.  
 
b) části textu písmene e) „nejde-li o zaměstnance, uplatní se podmínky, za 

Částečně akceptováno. 
Odkaz na zákon č. 373/2011 Sb. bude nahrazen odkazem na 
vyhlášku č. 79/2013 Sb., přičemž zdravotní kontraindikace 
podle zmíněné vyhlášky budou navrženy plošně. Zákonná 
zmocnění pro stanovení požadavků též na zdravotní způsobilost 
(nejen zaměstnance) vyplývají z § 36 odst. 6 zákona 
č. 61/1988 Sb. Nelze však zaměňovat požadavky § 34 odst. 5 
s požadavky právní úpravy podle § 36 odst. 6 zákona 
č. 61/1988 Sb., neboť prvně uváděné požadavky se vztahují 
k vlastní činnosti, posledně uváděné pak k získání oprávnění. 
Pokud jde o věkovou hranici, tato bude sjednocena s § 35 
odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb. 
Rozpor není. 
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kterých nelze uznat zdravotně způsobilého pro nakládání s výbušninami podle 
předpisu upravujícího pracovně-lékařské služby, obdobně2)“. 
Domníváme se, že zmocnění na stanovení požadavků na ochranu zdraví nezakládá 
možnost za účelem posouzení a doložení zdravotní způsobilosti, pokud nejde o osoby 
v pracovněprávním vztahu (v tomto případě pyrotechnika), odkázat na vyhlášku 
č. 79/2013 Sb., neboť ta se vztahuje na osoby v pracovněprávních vztazích, tedy na 
zaměstnance, dále na zaměstnavatele a poskytovatele pracovnělékařských služeb 
(vedle toho je zákonné zmocnění nedostatečné; chybí zmocnění na vymezení zdravotní 
způsobilosti). Podle § 34 odst. 5 zákona o hornické činnosti lékařský posudek osobám, 
které nejsou zaměstnanci, vydává registrující poskytovatel poskytující zdravotní služby 
v oboru všeobecné praktické lékařství. Jsme toho názoru, že pro vymezení požadavků 
na zdravotní způsobilost pyrotechnika podle § 4 písm. e) návrhu vyhlášky, pokud půjde 
o osoby, které nejsou zaměstnanci, chybí zákonný podklad, ze kterého by vyplývalo, že 
se jejich zdravotní způsobilosti hodnotí a lékařský posudek vydává tak, jako by byli 
zaměstnanci, přičemž registrující poskytovatel postupuje, jako by byl poskytovatel 
pracovnělékařských služeb. Srovnej též s § 34 odst. 5 zákona o hornické činnosti. 
Pro vymezení požadavků na zdravotní způsobilosti pyrotechnika chybí obdobné 
ustanovení, jako je v § 39 odst. 2 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích 
a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice). 
 
Závěr: 
Nesouhlasíme s ustanovením § 4 písm. e) návrhu vyhlášky, a to pro nedostatečnost 
zákonného zmocnění, pro jeho rozpornost ve vztahu k § 34 odst. 5 zákona o hornické 
činnosti a pro jeho nesrozumitelnost ve vymezení k zákonu č. 373/2011 Sb. a k použití 
vyhlášky č. 79/2013 Sb. 
Pokud se však předkladatel domnívá, že požadavky na zdravotní způsobilost 
pyrotechnika pokrývá zmocnění podle § 22 odst. 6 a 17 zákona o hornické činnosti, ve 
znění novely projednávané jako sněmovní tisk 653, je třeba tyto požadavky stanovit 
v prováděcím právním předpise. 
 
c) k věkové hranici 18 let 
Podle ustanovení § 4 písm. a) návrhu vyhlášky podmínky získání oprávnění 
pyrotechnika ve smyslu návětí splňuje žadatel, který je fyzickou osobou starší 18 let. 
Ustanovení je zapotřebí uvést do souladu s § 35 odst. 2 zákona o hornické činnosti. 
V § 35 odst. 2 zákona jsou činnosti pyrotechniků vymezené ve stejném rozsahu jako 
v § 4 písm. a), ale věková hranice je stanovena na 21 let věku. 

Praha, 30. ledna 2017 

Vypracoval: Ing. Roháč, Ph.D. Podpis: 
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