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IV. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Návrh vyhlášky, kterou se 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. 

1.2 Definice problému 

Na základě hodnocení účinnosti regulace identifikoval Český báňský úřad v dosavadním znění 
vyhlášek č. 102/1994 Sb. a č. 327/1992 Sb. několik nedostatků. 

1.2.1 Souběžná úprava střeliva, munice a výbušnin 

Vyhlášky č. 102/1994 Sb. a č. 327/1992 Sb. primárně upravují požadavky vztahující se 
k výbušninách, a to na základě příslušných zmocnění zákona č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. Kvůli 
eventuálnímu (občasnému) střetu výbušnin a střeliva i munice nebo pyrotechnických výrobků 
v procesu jejich výroby nebo delaborace se okrajově zabývá i posledně zmíněnými 
komoditami. Činí tak nicméně zejména ve vztahu k ochraně života, zdraví a majetku a 
bezpečnosti provozu při nakládání s výbušninami. Ve výjimečných případech, obsahují 
požadavky na nakládání se střelivem a municí bez provázanosti s výbušninami, což souviselo 
se skutečností, že tyto činnosti u dotčených subjektů zpravidla navazovaly a navazují na 
výrobní či delaborační procesy. Jedná se zejména o: 
a) stanovení požadavků na stavby a plochy pro zkoušení střeliva a munice (střelnice), 
b) požadavky na odbornou způsobilost při střelbách na místech podle písmene a) a 
c) bezpečnostní požadavky na provoz míst podle písmene a). 

Tyto požadavky na nakládání se střelivem a municí samostatně však jsou s ohledem 
na negativní působnost zákona č. 61/1988 Sb.1) neaplikovatelné a nijak nemohou kolidovat 
s předpisy upravujícími nakládání se střelivem a municí.2) Zásadní nedostatky tohoto druhu ve 
zmíněných vyhláškách ostatně neidentifikovala ani Analýza právní úpravy a působností 
orgánů veřejné moci ve vztahu k nakládání s municí civilními subjekty, vypracovaná 
v návaznosti na mimořádné události v areálu muničních skladů Vrbětice/Vlachovice. Avšak na 
jejím základě přijala Vláda České republiky usnesení ze dne 14. ledna 2015 č. 33, jímž mj. 
předsedovi Českého báňského úřadu uložila úkol vypracovat návrhy změn právních předpisů 
provádějících zákon č. 61/1988 Sb., v zájmu vyšší provázanosti právních předpisů 
upravujících nakládání s municí civilními subjekty. V zájmu legislativní čistoty 
právních předpisů bylo proto přistoupeno k vypuštění ustanovení týkajících se střeliva 
a munice z vyhlášky. 

 

                                                 
1)  § 1 odst. 1 a 3 a § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve 

znění pozdějších předpisů. 
2)  Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 229/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony. 
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1.2.2 Nevýstižná klasifikace výbušnin 

Vyhláška č. 102/1994 Sb. při klasifikaci výbušnin vychází z dřívějších technických, 
příp. oborových norem (ON 73 5721, ČSN 26 9020 či ČSN 73 5530). Klasifikuje je do tříd 
nebezpečí A až D podle definované výbušné přeměny, primárně na základě tabelovaných 
druhů výbušnin. Tento stav považuje Český báňský úřad za nepříliš nevhodný a do budoucna 
neudržitelný, a to z důvodů, že dosavadní klasifikace: 
a) byť jen ojediněle, zahrnuje látky, směsi či předměty, které již nejsou ve smyslu závazné 

definice podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb. výbušninami; 
b) v některých případech nezohledňuje reálnou povahu výbušniny mj. i s ohledem na způsob 

jejího zabalení nebo stav ve výrobním procesu; 
c) nedefinuje zkušební metody pro zařazení, čímž 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; 

d) zbytečně zatěžuje dotčené subjekty další klasifikací v případě existence s výhodou 
použitelné klasifikace podle Přílohy A k Evropské dohodě o mezinárodní silniční 
přepravě nebezpečných věcí (ADR), resp. Příručky zkoušek a kritérií k Doporučení OSN 
pro přepravu nebezpečných věcí,3) při zpracovávání: 
– návodů k používání výbušnin a provozní dokumentace; 
– bezpečnostní dokumentace podle předpisů o prevenci závažných havárií;4) 

e) tabelováním druhů výbušnin přílišně svazuje dotčené subjekty při snaze využívat stavbu 
k nakládání s výbušninami jinými, než bylo povoleno kolaudačním rozhodnutím, 
souhlasem či jiným dokladem umožňujícím užívání takovéto stavby, i když by se přijatá 
ochrana okolí nemusela měnit. 

Nedostatky pod písmenem a) v podobě příkladu látek, směsí či předmětů uvedených v příloze 
č. 1 k vyhlášce č. 102/1994 Sb., jež se nepovažují za výbušninu podle § 21 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 61/1988 Sb., jsou-li standardně popsány v Tabulce A Přílohy A k ADR, popisuje 
následující tabulka. 

Látka, směs či předmět dle přílohy 
č. 1 k vyhl. č. 102/1994 Sb. 

Klasifikace dle přílohy 
č. 1 k vyhl. 
č. 102/1994 Sb. 

Komodita ve smyslu § 21 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 61/1988 Sb. 

Hotová ostrá munice s trhavinovou 
náplní třídy A 

Výbušnina 
AIII (položka 13) Střelivo, resp. munice 

Poloostrá neadjustovaná munice Výbušnina 
AIII (položka 14) Střelivo, resp. munice 

Kyselina pikrová s obsahem 
zvlhčovadla (např. vody) nad 30 % 
hm. 

Výbušnina 
B (položka 21) 

Třída 4.1 
Hořlavá tuhá látka, samovolně se 
rozkládající látka a znecitlivěná tuhá 
výbušná látky 

Poloostrá neadjustovaná munice Výbušnina 
B (položka 24) Střelivo, resp. munice 

Pyrotechnické výrobky Výbušnina 
B (položka 27) Pyrotechnický výrobek 

Náboje s nevýbušnou střelou do ráže 
30 mm s výmetnou náplní 
o hmotnosti větší než 50 g 

Výbušnina 
C (položka 36) Střelivo, resp. munice 

                                                 
3)  Příloha A k Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená ve Sbírce mezinárodních 

smluv pod č. 8/2013 Sb.m.s. 
Příručka zkoušek a kritérií k Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí; www.unece.org/trans/areas-of-
work/dangerous-goods/legal-instruments-and-recommendations/un-manual-of-tests-and-criteria/rev6-files.html. 
Doporučení OSN pro přepravu nebezpečných věcí – Modelové předpisy; 
http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev13/13nature_e.html. 

4)  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). 
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Nedostatky dosavadní klasifikace, popsané pod písmeny b) až e), ve srovnání s klasifikací dle 
předpisů pro přepravu nebezpečných věcí, pak blíže rozvádí pro některé konkrétní výbušniny 
následující tabulka. Ačkoliv se zpravidla jedná o vstupní nebo výstupní výbušniny výrobního 
procesu, mohou být pro výslednou klasifikaci stavby rozhodné. 

Výbušnina Položka dle přílohy č. 1 
k vyhl. č. 102/1994 Sb. 

Klasifikace 
dle přílohy č. 1 k vyhl. 
č. 102/1994 Sb. 

Standardní klasifikace 
dle Tabulky A Přílohy 
A k ADR 

Rozbuška, elektrická 
Rozněcovadla (zápalky, 
roznětky, rozbušky, 
bleskovice), 

AIII (položka 16) 
UN 0030 – 1.1B 
UN 0255 – 1.4B 
UN 0456 – 1.4S 

Rozbuška, neelektrická 
Rozněcovadla (zápalky, 
roznětky, rozbušky, 
bleskovice), 

AIII (položka 16) 

UN 0029 – 1.1B 
UN 0267 – 1.4B 
UN 0360 – 1.1B 
UN 0361 – 1.4B 

Náložka, 
kumulativní, pro perforace, 
20 g trhaviny 

Výbušné předměty 
s kovovým obalem 
obsahující trhaviny 
uvedené pod poř. č. 4 

AII (položka 5) 

UN 0059 – 1.1D 
UN 0124 – 1.1D 
UN 0440 – 1.4D 
UN 0441 – 1.4S 
UN 0494 – 1.4D 

Bleskovice, 
ohebná 

Rozněcovadla (zápalky, 
roznětky, rozbušky, 
bleskovice), 

AIII (položka 16) 
UN 0065 – 1.1D 
UN 0289 – 1.4D 
UN 0349 – 1.4S 

Zápalnice, bezpečnostní 
Rozněcovadla (zápalky, 
roznětky, rozbušky, 
bleskovice), 

AIII (položka 16) UN 0105 – 1.4S 

Trhavina DAP, 
iniciovatelná rozbuškou 
s iniciační m. odpovídající 
REF.DET 3 

Trhaviny DAP a 
emulzní trhaviny, které 
nejsou iniciovatelné 
rozbuškou č. 8 

AIV (položka 18) 
UN 0082 – 1.1D 
UN 0241 – 1.1D 
UN 0331 – 1.5D 

Nitrocelulóza s obsahem 
12,6 % dusíku v sušině, 
méně než 25 % hm. 
alkoholu 

Nitrocelulóza s 
obsahem vody nebo 
alkoholu od 10 do 25 % 

C (položka 30) UN 0340 – 1.1D 

Styfnát olovnatý, vlhčený 
20 % hm. a více 
vodou/alkoholem 

Třaskaviny a třaskavé 
slože s obsahem 
zvlhčovadla (např. 
vody) nad 10 % 

B (položka 19) UN 0130 – 1.1A 

Zápalky, 
kalíškové 

Rozněcovadla (zápalky, 
roznětky, rozbušky, 
bleskovice), 

AIII (položka 16) 
UN 0044 – 1.4S 
UN 0377 – 1.1B 
UN 0378 – 1.4B 

Pyrotechnická slož na bázi 
3-nitro-1,2,4-triazol-5-onu, 
suchá 

Pyrotechnické slože 
skupiny 2 B (položka 25) UN 0478 – 1.3G 

Trinitroresorcin, vlhčený 
25 % hm. vody 

Trinitroresorcin 
s obsahem zvlhčovadla 
(např. vody) nad 20 % 

B (položka 21) UN 0394 – 1.1D 

Přitom klasifikace výbušnin je stěžejní pro ochranu okolí staveb a ploch určených k výrobě, 
zpravování atp. výbušnin skrze územní limity (územní a regulační plány s použitím 
bezpečnostních vzdáleností) , jež budou pořizovány s účastí subjektů nakládajících 
s výbušninami5). 

1.2.3 Roztříštěnost požadavků na provoz objektů 

Vyhláška č. 102/1994 Sb. obsahuje jak technické požadavky na stavby a plochy určené 
k výrobě, zpracování atd. výbušnin, tak i zcela odlišnou úpravu - požadavky na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci a bezpečnosti provozu při téže činnosti. Obdobné požadavky jsou 
přitom, avšak přesněji a komplexněji, upraveny ve vyhlášce č. 327/1992 Sb. Dotčené subjekty 
proto musí při stanovení pracovních podmínek nevhodně aplikovat 2 předpisy, z nichž každý 
obsahuje neucelený rámec, navíc bez vzájemné provázanosti, zejména pokud jde o obsah 
provozní dokumentace. 

                                                 
5)  § 30 odst. 3 zákona č. 451/2016 Sb.,  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. 
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1.2.4 Nepříliš vhodná specifikace obsahu provozní dokumentace 

Vyhláška č. 327/1992 Sb. definuje různé provozní dokumentace, avšak v některých případech 
nestanovuje jejich obsah. Zjevné je to zejména u provozní dokumentace pro přepravu a 
přemisťování výbušnin uvnitř areálu dotčeného subjektu (dopravní řád ve smyslu § 13 odst. 1 
této vyhlášky). Dotčený subjekt má sice podle § 22 odst. 1 až 4 zákona č. 61/1988 Sb. 
povinnost zajistit bezpečné pracovní prostředí, a to mj. vhodnou provozní dokumentací podle 
nově navrženého § 22 odst. 16 téhož zákona, avšak neexistence minimálních požadavků na 
jeho obsah působí dotčeným subjektům potíže, jak vyplývá z kontrolní činnosti a zjišťování 
příčin mimořádných událostí. Dopravní řády totiž nezřídka opomíjejí důležité zdroje rizika. 

Naproti tomu vyhláška č. 327/1992 Sb. u některých provozních dokumentací stanovuje 
náležitosti, které příležitostně nesměřují k zajištění bezpečnosti o ochrany zdraví při práci 
a bezpečnosti provozu. Některé provozní dokumentace pak mají iracionálně definovanou 
strukturu (technologický postup a současné pracovní instrukce), což vede ke zbytečné 
administrativní zátěži dotčených subjektů. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

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: 
– 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. 186/2006 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. 
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1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Bezprostředně dotčenými subjekty navrhované právní úpravou jsou: 
a) podnikatelé, kteří vyrábí, zpracovávají, vyvíjí, zkouší, ničí či zneškodňují výbušniny, a to 

včetně subjektů, jež výbušniny získávají v rámci delaborace střeliva nebo munice, anebo 
výbušniny zpracovávají v rámci výroby střeliva, munice nebo pyrotechnických výrobků; 
s ohledem na počet koncesí v oblasti výbušnin podle živnostenského zákona se řádově jedná 
nejvýše o 70 subjektů, z nichž cca 20 je aktivních. Jejich dotčenost spočívá v nutnosti aplikovat 
navrhovanou právní úpravu při zmíněném nakládání s výbušninami; 

b) veřejné vysoké školy, jež mj. vyvíjí a zkouší výbušniny v rámci akreditovaných studijních 
programů; v současnosti jde zejména o Univerzitu Pardubice, Univerzitu obrany a Vysokou 
školu chemicko-technologickou; 

c) oznámený subjekt6) pro posuzování shody výbušnin podle předpisů upravujících technické 
požadavky na výbušniny7) a při certifikaci podle § 24 zákona č. 61/1988 Sb., tj. oznámený 
subjekt č. 1019 - VVUÚ, a.s., Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava-Radvanice, IČO 45193380. 
Jeho dotčenost spočívá v nutnosti zohledňovat novou klasifikaci výbušnin při popsaných 
činnostech. 

Nepřímo budou navrhovanou právní úpravou dotčeny orgány státní báňské správy (Český báňský 
úřad a obvodní báňské úřady) nutností aplikovat navrhovanou právní úpravu při kontrole dodržování 
mj. zákona č. 61/1988 Sb. a vyhlášky č. 102/1994 Sb. 

1.5 Popis cílového stavu 

V zájmu zpřehlednění právního předpisu a snížení zátěže dotčených subjektů, při zachování vysoké 
míry ochrany života, zdraví a majetku, je cílem navrhované právní úpravy: 
a) vypustit 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. 

1.6 Zhodnocení rizika 

Nepřijetím navrhované právní úpravy by nedošlo k provázání právních předpisů upravujících 
nakládání s výbušninami a upravující nakládání se střelivem a municí, čímž by nebylo naplněno 
usnesení Vlády České republiky ze dne 14. ledna 2015 č. 33. 

Současně by nedošlo k zakotvení výstižnější klasifikace výbušnin, včetně mezí pro jejich klasifikaci 
z hlediska jejich výbušné přeměny. To by přitom znamenalo existenci dvou různých přístupů ke 
klasifikaci výbušnin (nového podle současného znění vyhlášky č. 99/1995 Sb.8) a dosavadního ve 
vyhlášce č. 102/1994 Sb.), což by působilo nekonzistentní stanovování ochrany okolí staveb a ploch 
určených k výrobě, zpracování atd. výbušnin. 

V neposlední řadě by nedošlo ke zpřehlednění právního řádu, pokud jde o bezpečnostní požadavky 
na provoz staveb a ploch určených k výrobě, zpracování atd. výbušnin, neboť tyto by zůstaly 
nesystematicky roztříštěny ve dvou různých předpisech, bez bližší vzájemné provázanosti. 

 

 

 

                                                 
6)  § 17 až 23 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. 
7)  Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. 

Nařízení vlády č. 97/2016 Sb., o technických požadavcích na výbušniny. 
8)  Příloha č. 1 k vyhlášce č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 12/2017 Sb. 
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2 Návrh variant řešení 

2.1 Vypuštění nulitních ustanovení v oblasti střeliva a munice 

2.1.1 Varianta 0 

Varianta nulová znamená ponechání ustanovení vážících se ke střelivu a munici (bez přímé 
návaznosti na nakládání s výbušninami), jež jsou s ohledem na negativní výčet působnosti 
zákona č. 61/1988 Sb. nepoužitelná. 

2.1.2 Varianta I 

Varianta I znamená vypuštění všech ustanovení vážících se ke střelivu a munici (bez přímé 
návaznosti na nakládání s výbušninami), jež jsou s ohledem na negativní výčet působnosti 
zákona č. 61/1988 Sb. nepoužitelná. 

2.2 Upřesnění klasifikace výbušnin 

2.2.1 Varianta 0 

Varianta nulová znamená ponechání dosavadní klasifikace výbušnin do tříd nebezpečí A až D 
v nezměněné podobě. 

2.2.2 Varianta I 

Varianta I znamená zavedení klasifikace výbušnin obdobné klasifikaci podle předpisů 
upravujících přepravu nebezpečných věcí, tj. s použitím třídy 1 a příslušných podtříd 1.1 až 
1.6 vč. zvláštní kategorie výbušnin s „nepřípustně vysokou citlivostí“. 

2.2.3 Varianta II 

Varianta II znamená hybridní řešení s použitím variant 0 a I, tj. s ponecháním dosavadní 
klasifikace do tříd nebezpečí A až D, avšak s použitím zkušebních metod pro zatřídění podle 
předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí pro zařazení. 

2.3 Přesun ustanovení týkajících se bezpečnosti provozu do vyhlášky č. 327/1992 Sb. 

2.3.1 Varianta 0 

Varianta nulová znamená ponechání nadbytečných povinností a povinností spojených 
s vlastním provozem staveb a ploch určených výrobě, zpracování atp. výbušnin v nezměněné 
podobě, tedy částečně ve vyhlášce č. 102/1994 Sb. a částečně ve vyhlášce č. 327/1992 Sb. 

2.3.2 Varianta I 

Varianta I znamená vypuštění nadbytečných povinností a povinností spojených s vlastním 
provozem staveb a ploch určených výrobě, zpracování atp. výbušnin z vyhlášky 
č. 102/1994 Sb. a jejich následné převedení do vyhlášky č. 327/1992 Sb. 

2.4 Upřesnění obsahu provozní dokumentace ve vyhlášce č. 327/1992 Sb. 

2.4.1 Varianta 0 

Varianta nulová znamená ponechání požadavků na provozní dokumentace ve vyhlášce 
č. 327/1992 Sb. v nezměněné podobě. 

2.4.2 Varianta I 

Varianta I znamená upřesnění požadavků na provozní dokumentace ve vyhlášce 
č. 327/1992 Sb. 
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3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Přínosy a náklady jednotlivých variant pro bezprostředně dotčené subjekty oproti stavu 
vyplývajícímu z dosavadního znění vyhlášky č. 102/1994 Sb. identifikuje pro každý ze sledovaných 
cílů následující tabulka. 

Sledovaný cíl Varianty Dopady 
Dotčené subjekty 

Podnikatelé a veřejné vysoké školy Oznámený subjekt 

V
yp

uš
tě

ní
 

nu
lit

ní
ch

 
us

ta
no

ve
ní

 
v 

ob
la

sti
 st

ře
liv

a 
a 

m
un

ic
e 

Varianta 0 
Přínosy --- --- 

Náklady --- --- 

Varianta I 
Přínosy Zpřehlednění právního předpisu --- 

Náklady --- --- 

U
př

es
ně

ní
 k

la
si

fik
ac

e 
vý

bu
šn

in
 

Varianta 0 
Přínosy --- --- 

Náklady --- --- 

Varianta I 
Přínosy Výstižnější klasifikační rámec 

Snížení administrativní zátěže Změna technického uvážení 

Náklady Překlasifikování objektů 
Změna způsobu užívání objektů --- 

Varianta II 
Přínosy Zavedení mezí pro klasifikaci --- 

Náklady --- --- 

Př
es

un
 u

st
an

ov
en

í 
tý

ka
jíc

íc
h 

se
 

be
zp

eč
no

st
i p

ro
vo
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lá
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y 

č.
 3

27
/1

99
2 

Sb
. 

Varianta 0 
Přínosy --- --- 

Náklady --- --- 

Varianta I 
Přínosy Zpřehlednění právního předpisu --- 

Náklady --- --- 

U
př

es
ně

ní
 o

bs
ah

u 
pr

ov
oz

ní
 

do
ku

m
en

ta
ce

 

Varianta 0 
Přínosy --- --- 

Náklady --- --- 

Varianta I 
Přínosy Snížení administrativní zátěže -- 

Náklady -- -- 

3.2 Náklady 

Náklady jednotlivých variant identifikovaných v tabulce kapitoly 3.1 lze charakterizovat níže 
uvedeným způsobem. 

A) „Překlasifikování objektů“: 

Nastolením klasifikace výbušnin obdobné klasifikaci podle předpisů pro přepravu 
nebezpečných věcí by bylo zapotřebí překlasifikovat stavby a plochy určené k výrobě, 
zpracování atd. výbušnin tak, aby nepanovala neshoda mezi právní úpravou a skutečným 
stavem. A to jak překlasifikováním fyzickým (změnou označení staveb a objektů), tak i změnou 
příslušné provozní dokumentace vč. bezpečnostní dokumentace podle předpisů o prevenci 
závažných havárií. Předpokladem pro takovou činnost je však důsledné zatřídění výbušnin, pro 
než jsou takové stavby a plochy určeny, pokud tyto výbušniny nepodléhají předpisům o 
přepravě nebezpečných věcí (zejména meziprodukty) a klasifikační kód nemají. 
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Ekonomické dopady ve formě jednorázových nákladů velice hrubě vyčísluje následující 
tabulka, jež zohledňuje průměrnou měsíční mzdu v podnikatelské sféře ve výši 26 029 Kč9) 
odpovídající hodinové mzdě cca 156 Kč, přibližný počet 250 staveb a ploch dotčených změnou 
u 20 aktivních dotčených subjektů (z nichž 10 je povinováno vypracovávat a udržovat 
bezpečnostní dokumentaci na úseku prevence závažných havárií) a předpokládaný počet 
1 000 dotčených dokumentací u každého z aktivních dotčených subjektů. 

Činnost/položka 
Časová 
náročnost 
[hodin] 

Finanční náklady 
na činnost 

[Kč] 

Předpokládaný 
počet dotčených 
staveb/dokumentací 

Jednorázové 
finanční 
náklady 

[Kč] 

Pořízení materiálu na nové označení 4 624 250 156 000 

Vlastní cena materiálu --- 50 250 12 500 

Fyzická změna označení objektu 4 624 250 156 000 

Zavedení změn do provozní 
dokumentace 16 2 496 1 000 2 496 000 

Aktualizace bezpečnostní 
dokumentace 40 6 240 10 62 400 

Celkem 2 882 900 

B) „Změna způsobu užívání objektů“: 

Bude-li při přechodu dosavadní klasifikace výbušnin na novou (obdobnou předpisům o přepravě 
nebezpečných věcí) identifikována výbušnina, díky které by stavba či plocha, určená 
k nakládání s touto výbušninou, za dosavadního obložení stanovené kolaudačním rozhodnutím, 
souhlasem nebo jiným dokladem umožňujícím její užívání, vykazovala nutnou vyšší míru 
ochrany okolí, musel by dotčený subjekt přistoupit k přiměřenému snížení obložení 
výbušninami. V okolí ohrožujících staveb nebo ploch se totiž nezřídka nachází ohrožené stavby 
s definovanou mírou ochrany, anebo je okolí dotčeno územním či regulačním plánem 
vymezujícím výskyt takovýchto ohrožených staveb. To by ve většině případů znamenalo značné 
negativní dopady na efektivitu výroby. 

3.3 Přínosy 

Přínosy jednotlivých variant identifikovaných v tabulce kapitoly 3.1 lze charakterizovat níže 
uvedeným způsobem. 

A) „Zpřehlednění právního předpisu“: 

Vypuštění nulitních ustanovení upravujících střelivo a munici z vyhlášky č. 102/1994 Sb. 
povede ke zvýšení její přehlednosti, kdy uživatel právního předpisu nebude zatížen studiem 
povinností, které nejsou za podmínek zákona č. 61/1988 Sb. vynutitelné. Obdobný přínos pak 
bude možné pozorovat při vypuštění povinností vztahujících se k vlastnímu provozu objektů 
určených výrobě, zpracování atp. výbušnin a jejich následném převedení do vyhlášky 
č. 327/1992 Sb., která takové požadavky upravuje. 

B) „Výstižnější klasifikační rámec“: 

Zavedením jiné klasifikace výbušnin (mající vliv zejména na ochranu okolí staveb určených 
k výrobě, zpracování atd. výbušnin skrze limity v územní - ve formě bezpečnostních 
vzdáleností) s využitím výstižných zkušebních metod pro zařazení podle Přílohy A k ADR 
budou eliminována negativa dosavadní klasifikace, popsaná v kapitole 1.1.3. Zejména tedy 
dojde při klasifikaci k zohlednění reálného stavu výbušniny a její případné výbušné přeměny 
mj. i s ohledem na způsob jejího zabalení nebo stav ve výrobním procesu, a dotčené subjekty 
budou disponovat jasnými mezemi pro klasifikaci, což zamezí klasifikaci svévolné nebo 
klasifikaci zbytečně přísné. 

                                                 
9)  Veřejná databáze Českého statistického úřadu; https://vdb.czso.cz/vdbvo2. 
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C) „Snížení administrativní zátěže“: 

Zavedením klasifikace výbušnin obdobné klasifikaci podle předpisů upravujících přepravu 
nebezpečných věcí dojde ke snížení zátěže při zatříďování výbušnin v případě, že výbušnina 
bude podléhat předpisům o přepravě nebezpečných věcí a vhodnou klasifikaci, již má. Obdobné 
snížení zátěže se projeví i v případě, že výbušnina zatříděním podle předpisů o přepravě 
nebezpečných věcí disponovat nemusí (proces výroby či zpracování uvnitř areálu), kdy bude 
možné ve vybraných případech spolehnout se na standardizovanou klasifikaci podle Tabulky A 
Přílohy A k ADR. To se projeví ve 
– snížení nároků na obsah návodů k používání výbušnin pokud jde o skladování; 
– snížení nároků na obsah provozních dokumentací pro výrobu, zpracování atp. výbušnin 

pokud jde o klasifikaci; 
– snížení nároků na obsah bezpečnostní dokumentace zpracovávané podle předpisů 

o prevenci závažných havárií, jež jsou postaveny právě na klasifikaci podle předpisů 
upravujících přepravu nebezpečných věcí, resp. na globálně harmonizovaném systému 
klasifikace a označování. 

Ekonomický přínos lze kvůli jedinečnosti dotčených dokumentací i nekonstantnímu počtu nově 
zpracovávaných dokumentací vyčíslit jen velice hrubě. Toto vyčíslení uvádí následující tabulka, 
jež zohledňuje průměrnou mzdu v podnikatelské sféře ve výši 26 029 Kč, předpokládaný počet 
9 nových typů výbušnin za rok s novým návodem k používání,  předpokládaný počet 2 
nových provozních dokumentací na 1 aktivní dotčený subjekt a předpokládaný počet 2 zpráv 
o posouzení bezpečnostní zprávy nebo přezkoumání bezpečnostního programu podle předpisů 
o prevenci závažných havárií za rok (odpovídající počtu 10 aktivních provozoven s danými 
povinnostmi a intervalu jejich pořizování - 5 let). 
 

Činnost 
Časová 
náročnost 
[hodin] 

Finanční 
úspory 

za úkon 
[Kč] 

Orientační počet 
vypracovaných 
dokumentací 
za rok 

Finanční 
úspory za rok 

[Kč] 

Snížení nároků na obsah návodu 
k používání výbušnin 0,25 39 9 351 

Snížení nároků na obsah provozní 
dokumentace 5 778 40 31 120 

Snížení nároků na obsah 
bezpečnostní dokumentace 10 1 556 2 3 112 

Celkem 34 583 

Snížení administrativní zátěže bude současně dosaženo upřesněním obsahu provozní 
dokumentace, kdy dotčené subjekty nebudou nuceni zahrnovat mezi povinné náležitosti 
ustanovení, která nesměřují k zajištění bezpečnosti o ochrany zdraví při práci a bezpečnosti 
provozu, jakož i nebudou nuceni štěpit provozní dokumentaci do definovaných dílčích 
dokumentací, pakliže to složitost nebo povaha výrobního procesu neodůvodňuje. 

D) „Změna technického uvážení“: 

Zavedení klasifikace výbušnin obdobné klasifikaci podle předpisů upravujících přepravu 
nebezpečných věcí přinese oznámenému subjektu snížení technického uvážení věnovanému 
správné klasifikaci výbušnin při hodnocení návodů k používání výbušnin v rámci posuzování 
shody (při vydávání certifikátů EU přezkoušení typu a certifikátů shody) a při certifikaci podle 
§ 24 zákona č. 61/1988 Sb. Ekonomický přínos odpovídá hodnotě vyčíslené pro dotčené 
subjekty v souvislosti se snížením nároků na obsah návodů k používání výbušnin pokud jde 
o skladování. 

E) „Zavedení mezí pro klasifikaci“: 

Použitím zkušebních metod podle předpisů pro přepravu nebezpečných věcí za účelem definice 
mezí pro rozlišení mezi dosavadními třídami nebezpečí A až D budou ze značné části 
eliminována negativa dosavadní klasifikace, popsaná v kapitole 1.1.3. Zejména dojde při 
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klasifikaci k zohlednění reálného stavu výbušniny a její případné výbušné přeměny 
mj. i s ohledem na způsob jejího zabalení nebo stav ve výrobním procesu, a dotčené subjekty 
budou disponovat jasnými mezemi pro klasifikaci, což zamezí klasifikaci svévolné nebo 
klasifikaci zbytečně přísné. Zůstanou však zachovány dosavadní třídy nebezpečí výbušnin A až 
D, které budou tvořit jakousi klasifikační nadstavbu. 

3.4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

3.4.1 Vypuštění ustanovení v oblasti střeliva a munice 

Nulovou variantu považuje Český báňský úřad ve snaze o dosažení cílového stavu za 
nevhodnou. Předmětná ustanovení sama o sobě naplňování vyhlášky č. 102/1994 Sb. sice 
nekomplikují, nicméně v zájmu právní čistoty se jejich vypuštění nabízí. Přihlédneme-li pak 
i k nutnosti naplnění usnesení Vlády České republiky usnesení ze dne 14. ledna 2015 č. 33, lze 
jako vhodnou označit výhradně variantu I, tj. vypuštění takových ustanovení v oblasti střeliva 
a munice. 

3.4.2 Upřesnění klasifikace výbušnin 

Ve snaze upřesnit klasifikaci výbušnin nepřináší varianta nulová žádná pozitiva a Český 
báňský úřad ji považuje za nevhodnou. 

Varianta I naopak vykazuje největší přínos v podobě „Výstižnějšího klasifikačního rámce“, 
díky které by dosavadní klasifikace do tříd nebezpečí A až D byla plně nahrazena komplexní 
klasifikací užívanou předpisy o přepravě nebezpečných věcí. Tato výstižná klasifikace by 
kromě eliminace nedostatků popsaných v kapitole 1.1.2 významně snížila korupční rizika, 
neboť by odpadl prostor pro svévolná uvážení při zatříďování výbušnin. Tato komplexní 
změna klasifikace výbušnin by i přiblížila český právní řád mnoha zahraničním právním 
řádům,10) které při přijímání ochrany okolí staveb a ploch určených k nakládání s výbušninami 
využívají právě klasifikace podle předpisů o přepravě nebezpečných věcí. Obdobný přístup 
zahrnují i předpisy NATO.11) 

Varianta I nicméně vykazuje i značná negativa. Mezi ně patří skutečnost, že dosavadní 
klasifikace u nejrizikovější třídy nebezpečí A rozlišuje výbušniny ještě citlivěji (tzn. AI až 
AIV), avšak klasifikace podle předpisů pro přepravu nebezpečných věcí již dále nejrizikovější 
podtřídu 1.1 jinak nedělí; klasifikace podle předpisů pro přepravu nebezpečných věcí uvažuje 
kromě podtřídy 1.1 již jen výbušniny s „nepřípustně vysokou citlivostí“. Přijetím klasifikace 
podle předpisů o přepravě nebezpečných věcí by tedy musel být pro stanovení bezpečnostních 
vzdáleností vzájemně mezi stavbami nebo plochami určenými k výrobě, zpracování atd. 
výbušnin podtřídy 1.1 (případně výbušnin s „nepřípustně vysokou citlivostí“) uvnitř areálu 
stanoven 1, resp. nejvýše 2 bezrozměrné koeficienty „k“ nezbytné pro stanovení 
bezpečnostních vzdáleností vzájemně mezi stavbami nebo plochami určenými k výrobě, 
zpracování atd. výbušnin uvnitř areálu v zájmu zamezení přenosu detonace pomocí vzorce 
S=k·Mn.12) Pokud by však byl zvolen příliš konzervativní koeficient, došlo by v mnoha 
případech k razantnímu zvýšení bezpečnostních vzdáleností, anebo při jejich zachování 

                                                 
10)  Slovenská rep. (částečně; vyhláška č. 288/2015 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri výrobe a spracúvaní výbušnín, výbušných predmetov a munície, vyhľadávanie nevybuchnutej munície 
a podmienky uskladňovania výbušnín, výbušných predmetov a munície), Spolková rep. Německo (Zweite Verordnung zum 
Sprengstoffgesetz a BGR 242), Polská rep. (Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, 
transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych; 
Dz.U.03.163.1577), Rakouská rep. (Gesamte Rechtsvorschrift für Bergbau-Sprengmittellagerungs-verordnung; BGBl. II Nr. 
459/2011; Verordnung der Bundesministerin für Inneres über Lager für Schieß- und Sprengmittel; BGBl. II Nr. 483/2010), 
Spojené království V. Británie a S. Irska (částečně; The Explosives Regulations 2014; 2014 No. 1638), Irsko (Stores for 
Explosives Order 2007), Španělské král. (Real Decreto 230/1998, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE 
n. 61, 1998, p. 8557), Finská rep. (částečně; Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös räjähdystarvikkeista; 130/1980), Norské 
král. (při skladování výbušnin; Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff; I 2002 h. 10), Švédské král. (Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om förvaring av explosiva varor; MSBFS 2010:5; Sprängämnesinspektionens 
föreskrifter om tillverkning av explosiva varor; SÄIFS 1998:4), Italská rep. (pro skladování výbušnin; decreto legislativo 2 
gennaio 1997, n. 7, di recepimento della direttiva 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di 
immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile). 

11)  Manual of NATO Safety Principles for the Storage of Military Ammunition and Explosives; AASTP-1; 
nsa.nato.int/nsa/zPublic/ap/AASTP-1(1)c3.pdf. 

12)  Srov. odstavec 3 přílohy č. 3 k vyhlášce č. 102/1994 Sb. 
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opačně k razantnímu snížení obložení stavby výbušninami. Pokud by naopak byl zvolen nízký 
(benevolentní) koeficient, rezignoval by tvůrce vyhlášky na ochranu okolí. Přitom se podle 
výsledků šetření příčin mimořádných událostí ukazuje, že v případě zejména výbušnin třídy 
nebezpečí AI nejsou dosavadní koeficienty nastaveny nevhodně; naopak, jejich další snižování 
na úroveň podle dřívějších technických norem13) by již nemuselo zabránit přenosu výbuchové 
přeměny na výbušniny v jiné stavbě, umístěné ve vzdálenosti podle takovýchto koeficientů. 

Významné negativní finanční dopady přináší i následné a související překlasifikování staveb a 
ploch určených k výrobě, zpracování atd. výbušnin z původních tříd nebezpečí A až D na 
podtřídy 1.1 až 1.6 (a případně na výbušniny s „nepřípustně vysokou citlivostí“). Byť by 
překlasifikování obnášelo jednorázové náklady, částka bezmála 3 mil. Kč není zanedbatelná. 
Pokud by se změna klasifikace výbušnin uplatňovala jen na nově užívané stavby a plochy, 
znamenalo by to nekonzistentní (dvojí) přístup k ochraně okolí staveb a ploch, a navíc by se 
změna klasifikace projevila jen minimálně, neboť ke změnám užívání staveb a ploch či 
povolování jejich užívání dochází spíše sporadicky. Identifikujeme-li navíc výbušniny, které 
vyhláška č. 102/1994 Sb. zařazuje z hlediska povahy výbušné přeměny mírněji než klasifikace 
dle předpisů o přepravě nebezpečných věcí, dospějeme k závěru, že se jedná o zanedbatelný 
počet. Navíc rozdíly v klasifikaci nejsou kritické, resp. mimořádné události při nakládání 
s výbušninami neodhalily kritické nedostatky v dosavadní klasifikaci, jež by bylo nutné 
razantním způsobem měnit. 

Výše zmíněná negativa varianta II nevykazuje. Nevykazuje sice ani významné přínosy, avšak i 
jakékoliv zavedení mezí pro klasifikaci výbušnin s použitím zkušebních metod podle předpisů 
o přepravě nebezpečných věcí přináší účinnější ochranu okolí staveb a ploch určených 
k výrobě, zpracování atd. výbušnin. Fakt, že zachování dosavadních tříd A až D z nich učiní 
jen jakousi nadstavbu nad klasifikaci podle předpisů o přepravě nebezpečných věcí (podtřídám 
1.1 až 1.6 a výbušninám s „nepřípustně vysokou citlivostí“ nelze považovat za znepokojující 
či významněji znepřehledňující právní řád. 

3.4.3 Přesun ustanovení týkajících se bezpečnosti provozu do vyhlášky č. 327/1992 Sb. 

Nulovou variantu považuje Český báňský úřad ve snaze o dosažení cílového stavu za 
nevhodnou. Ačkoliv je roztříštění právní úpravy dlouhodobého charakteru (od roku 1994), 
jako vhodnější se jeví zajistit, aby jak vyhláška č. 102/1994 Sb., tak č. 327/1992 Sb. 
obsahovaly pokud možno vlastní a ucelený rámec povinností. 

4 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Při stanovení pořadí vhodnosti variant Český báňský úřad přikládal každému sledovanému cíli vlastní 
váhu, přičemž pro cíl s nejvyšší váhou (upřesnění klasifikace výbušnin) vymezil další kritéria vážící se 
mj. k finančním dopadům. Výběr nejvhodnější kombinace variant je pak vyznačen tučně s využitím 
prostých kritérií s odpovídající váhou v intervalu 0 až 1, kde hodnocení kombinace variant je vyjádřeno 
jako ∑ ⋅váhan

kritpozitkritpozit ....
. 

 

Cíl (kritérium) 

Zpřehlednění 
právního předpisu 
ve vztahu k munici 

a střelivu 

Upřesnění klasifikace výbušnin Přesun ustanovení 
týkajících se 

bezpečnosti provozu 
do vyhlášky 

č. 327/1992 Sb. 

Alespoň 
částečné 

upřesnění 
klasifikace 

Žádný nebo 
zanedbatelný 

finanční dopad 

Váha cíle 
(kritéria) 0,50 0,25 0,20 0,05 

Vypuštění nulitních 
ustanovení v oblasti 
střeliva a munice 

Varianta 0 NE (0,00)    

Varianta I ANO (0,50)    

Upřesnění klasifikace 
výbušnin 

Varianta 0  NE (0,00) ANO (0,20)  

Varianta I  ANO (0,25) NE (0,00)  

                                                 
13)  ČSN 73 5530 Sklady výbušnin a výbušných předmětů. 
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Varianta II  ANO (0,25) ANO (0,20)  

Přesun ustanovení 
týkajících se bezpečnosti 
provozu do vyhlášky 
č. 327/1992 Sb. 

Varianta 0    NE (0,00) 

Varianta I    ANO (0,05) 

Nejvhodnější řešení v podobě kombinace jednotlivých variant tedy znamená vydat vyhlášku, kterou se 
mění vyhláška č. 102/1994 Sb. a vyhláška č. 327/1992 Sb., jež 
a) vypustí nepoužitelná ustanovení v oblasti střeliva a munice z vyhlášek: 

řešení spočívá ve vypuštění bez náhrady zejména definic pojmů vážících se k těmto komoditám (§ 2 
vyhlášky č. 102/1994 Sb.), požadavky na stavby a plochy určené k nakládání s municí a střelivem bez 
vazby na nakládání s výbušninami (částečně § 19 a § 20 vyhlášky č. 102/1994 Sb.), požadavků na 
odbornou způsobilosti pro provádění zkoušek střeliva a výbušnin (částečně příloha č. 1 k vyhlášce 
č. 327/1992 Sb.); 

b) upřesní klasifikaci výbušnin s částečným využitím klasifikace a zkušebních metod podle předpisů 
pro přepravu nebezpečných věcí: 
řešení spočívá v zachování dosavadní klasifikace výbušnin do tříd nebezpečí A až D, přičemž 
klasifikace a zkušební metody podle předpisů o přepravě nebezpečných věcí se zahrnou jako 
podpůrné, zejména pro položky výslovně nevyjmenované. Pokud jde o položky v dosavadní 
klasifikaci, které nejsou výbušninami podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., ty je 
navrženo ponechat, avšak výhradně pro potřeby výsledné klasifikace stavby nebo plochy, v níž se 
budou nacházet tyto komodity v rámci výrobního procesu společně s výbušninami, a pro klasifikaci 
ohrožené stavby. Tím se i předejde složitým přechodným ustanovením na poli přečíslovávání 
jednotlivých druhů výbušnin, nezřídka tvořící součást dřívějších kolaudačních rozhodnutí či souhlasů 
nebo obdobných dokladů umožňujících užívání staveb či ploch určených k výrobě, zpracování atd. 
výbušnin. Vzhledem k tomu, že obdobnou klasifikaci bude obsahovat již vyhláška č. 99/1995 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, jako ideální se jeví na takovou klasifikaci odkázat. 

c) vypustí povinnosti týkající se vlastního provozu objektů z vyhlášky č. 102/1994 Sb. a relevantní 
z nich vloží do vyhlášky č. 327/1992 Sb.: 
mezi taková ustanovení patří § 21 až § 28 vyhlášky č. 102/1994 Sb., nejedná-li se o nulitní 
ustanovení v oblasti střeliva a munice, která již budou vypuštěna řešením pod písmenem a); 

d) upřesní obsah provozní dokumentace ve vyhlášce č. 327/1992 Sb.: 
řešení spočívá ve vypuštění názvů jednotlivých provozních dokumentací a ve zpřesnění požadavků na 
jejich minimální požadavky. 

4.1 Charakteristika specifických dopadů 

4.1.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

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. 

4.1.2 Dopady na podnikatelské prostředí 

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 
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již klasifikací nebo způsobem přijímání ochrany okolí) přiblíží právním úpravám 
nezanedbatelného počtu členských států Evropské unie, resp. smluvních států Dohody o EHP. 

4.1.3 Sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel 

Dosavadní znění vyhlášky č. 102/1994 Sb. neobsahuje žádná diskriminační ustanovení, a to 
ani ve vztahu k rovnosti žen a mužů. Stejně tak ani navrhovaná právní úprava nebude mít 
dopady na specifické skupiny obyvatel, na osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním 
postižením ani národnostní menšiny. 

4.1.4 Dopady na životní prostředí 

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. Tento přínos je blíže 
rozveden v kapitole 3.3. 

4.1.5 Dopady navrhovaného řešení na ochranu soukromí a zpracovávání osobních údajů 

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

4.1.6 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. 

Zaměříme-li se na konkrétní novelizační ustanovení, většina z nich 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. 

4.1.7 Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava se obrany státu nedotýká. 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 

Vynucování doporučené varianty náleží podle § 38 a 39 zákona č. 61/1988 Sb. orgánům státní báňské 
správy, tj. Českému báňskému úřadu a obvodním báňským úřadům, a to prostředky danými především 
kontrolním řádem. 

6 Přezkum účinnosti regulace 

Přezkum účinnosti regulace bude prováděn Českým báňským úřadem na základě vlastní kontrolní 
činnosti a výsledků kontrolních zjištění obvodních báňských úřadů. 
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7 Konzultace a zdroje dat 

Český báňský úřad při hodnocení účinnosti dosavadní regulace vycházel především z kontrolní činnosti 
v oblasti nakládání s výbušninami (ročně provedou orgány státní báňské správy v této oblasti řádově 
100 až 200 kontrol). Při sestavování variant řešení a jejich hodnocení pak Český báňský úřad vycházel 
z právních předpisů, publikací, jiné odborné literatury a zdrojů citovaných v poznámkách pod čarou vždy 
k problematice, které se týkají. 

Návrhy týkající se klasifikace výbušnin byly konzultovány s vybranými odborníky dotčených subjektů 
v rámci přípravy návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 99/1995 Sb. Z uskutečněných konzultací 
vyplynul závěr, že klasifikace výbušnin podle předpisů o přepravě nebezpečných věcí je sice výstižná a 
moderní, avšak výrobcům, zpracovatelům atd. výbušnin by přinesla značné potíže v tom smyslu, že by 
neexistoval jednoduše použitelný přístup ke klasifikaci výbušnin v mezioperačních obalech 
(meziproduktů), a přitom v případě výbušnin, které by byly zatříděny např. z dosavadní třídy nebezpečí C 
do podtřídy třídy 1.2 či z dosavadní třídy B do podtřídy 1.1 by to znamenalo razantní zásah do obložení 
stavby výbušninami, byly-li by zachovány dosavadní bezpečnostní vzdálenosti, což by mohlo znamenat 
omezení či i ukončení výroby. Z oslovených dotčených subjektů, reprezentujících bezmála 30 % 
celkového počtu aktivních dotčených subjektů, se ke změně klasifikace výbušnin v intencích předpisů 
o přepravě nebezpečných věcí nevyjádřil nikdo jednoznačně kladně. Z oslovených subjektů se pak 80 % 
vyjádřilo spíše negativně a zbylých 20 % zaujalo lhostejnou pozici. 

Navrhovaná právní úprava jako celek byla rovněž konzultována se spolky a zájmovými sdruženími 
sdružujícími významné podnikatele v oblasti nakládání s výbušninami a v oblasti výroby střeliva 
a munice (Sdružení výrobců a uživatelů výbušnin, z.s., a Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku) a 
vybranými významnými podnikateli ve jmenovaných spolcích nesdružených. Oslovené subjekty uplatnily 
řadu akceptovatelných připomínek směřujících k dalšímu snížení administrativní a jiné zbytné zátěže. 

8 Kontakt na zpracovatele RIA 

Ing. M. Roháč, Ph.D.; Český báňský úřad, oddělení výbušnin; michal.rohac@cbusbs.cz, 
tel.: 221 775 388. 
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