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IV. 
HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

A. 
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu zákona: 
zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách o státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
Český báňský úřad 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti: 
1. července 2018 

- Implementace práva EU: Ano (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU) 
- Termín stanovený pro implementaci: 19. dubna 2016 (termín nicméně není s ohledem na pozdější rozsudek 

Soudního dvora Evropské unie ve věci C-220/15 aplikovatelný) 
- Jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU? Ne 
2. Cíl návrhu zákona 

Navrhovaná právní úprava má za cíl odstranit překážky bránící volnému pohybu výbušnin v Evropské unii, resp. 
ve smluvních státech Dohody o EHP a ve Švýcarské konfederaci (uvedené v § 24 zákona č. 61/1988 Sb. včetně 
související skutkové podstaty přestupku za nesplnění příslušné povinnosti a výše případné pokuty za daný 
přestupek), a tím i ve světle rozsudku Soudního dvora Evropské unie ve věci C-220/15, Evropská komise proti 
Spolkové republice Německo, dostát závazkům vyplývajícím z čl. 3 směrnice 2014/28/EU. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne 
 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ano 

Navrhovanou právní úpravou budou odstraněny překážky bránící volnému pohybu výbušnin zavedené nad rámec 
čl. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU, čímž dojde ke srovnání stavu se stavem v drtivé 
většině jiných členských států Evropské unie, v nichž obdobné administrativní překážky neexistují. Dojde tedy k 
mírnému zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelů nakládajících s výbušninami v České republice, protože 
odpadne komparativně znevýhodňující restriktivní regulace. 

 3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Na straně podnikatelských subjektů nakládajících s výbušninami v České republice lze přijetím navrhované právní 
úpravy očekávat nepatrné snížení administrativní a finanční zátěže v důsledku neposuzování návodů k používání 
výbušnin ze strany oznámeného subjektu se sídlem na území České republiky v případě, že u daného typu 
výbušnin proběhlo EU přezkoušení typu nebo ověření jednotlivého kusu za účasti oznámeného subjektu, který 
nemá sídlo na území České republiky. 

 3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 
 
 3.5 Sociální dopady: Ne 
 
 3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 
 
 3.7 Dopady na životní prostředí: Ne 
 
 3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 
 
 3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 
 
 3.10 Korupční rizika: Ne 
 
 3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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B. 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

1 Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní 
báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. 

1.2 Definice problému 
Problém, jež se navrhovaná právní úprava snaží odstranit, je detailně popsán v kapitole 3 
části A. Důvodové zprávy k navrhované právní úpravě. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
Dosavadní právní stav v dané oblasti je detailně popsán v kapitole 1 části A. Důvodové 
zprávy k navrhované právní úpravě. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
Dotčenými subjekty navrhované právní úpravy jsou: 
a) podnikatelé v oboru výbušnin; celkem se jedná o cca 100 aktivních subjektů z řad 

výrobců, dovozců a distributorů a nejvýše 750 subjektů z řad koncových uživatelů; 
b) oznámený subjekt pro posuzování shody výbušnin (t.č. č. 1019, VVUÚ, a.s., se 

sídlem Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava – Radvanice, IČO 45193380); 
c) orgán vykonávající kontrolu nad dodržováním technických požadavků na výbušniny 

(Český báňský úřad). 

1.5 Popis cílového stavu 
Cílem navrhované právní úpravy je odstranit překážky bránící volnému pohybu výbušnin 
v Evropské unii, smluvních státech Dohody o EHP a Švýcarské konfederaci, a dosáhnout 
tím slučitelnosti zákona č. 61/1988 Sb. s čl. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/28/EU v návaznosti na rozsudek Soudního dvora Evropské unie ve věci C-220/15. 
Blíže je cíl popsán v kapitole 2 části A. Důvodové zprávy k navrhované právní úpravě. 

1.6 Zhodnocení rizika 
Rizika spojená s nepřijetím navrhované právní úpravy jsou detailně popsána v kapitole 3 
části A. Důvodové zprávy k navrhované právní úpravě. 

2 Návrh variant řešení 

2.1 Varianta I: nulová varianta 
Varianta I, tj. nulová varianta, znamená nepřijetí žádného právního předpisu a ponechání 
§ 24 zákona č. 61/1988 Sb. i skutkových podstat přestupku za nesplnění příslušné 
povinnosti v nezměněné podobě. 

2.2 Varianta II: přijetí zákona obsahujícího pouze transpoziční ustanovení 
Varianta II předpokládá vypuštění povinnosti posuzovat soulad návodu k používání 
výbušnin s právními předpisy České republiky ze strany oznámeného subjektu se sídlem 
na území České republiky, vtělené do § 24 zákona č. 61/1988 Sb., včetně vypuštění 
související skutkové podstaty přestupku za nesplnění této povinnosti a výše případné 
pokuty za daný přestupek. 
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3 Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
Přínosy a náklady jednotlivých variant pro dotčené subjekty identifikuje následující tabulka. 

Varianta 
Identifikace přínosů a nákladů 

Dotčený subjekt Přínosy Náklady 

Varianta I 
(nulová) 

Výrobce a dovozce --- • Zátěž spojená s posuzováním 
návodů k používání výbušnin 

Distributor a 
koncový uživatel 

• Možnost spolehnout se na nezávadnost 
návodu k používání výbušniny --- 

Český báňský úřad • Existence přehledu o typech výbušnin, se 
kterými se v ČR nakládá --- 

Varianta II 

Výrobce a dovozce • Snížení zátěže spojené s neposuzováním 
návodů k používání výbušnin --- 

Distributor a 
koncový uživatel --- --- 

Český báňský úřad --- --- 

3.2 Náklady 
Náklady jednotlivých variant lze charakterizovat následovně: 
a) Zátěž spojená s posuzováním návodů k používání výbušnin (var. I): 

Zátěž spojená s posuzováním návodů k používání výbušnin zahrnuje finanční zátěž 
vyplývající z administrativy (podání žádosti, úprava návodů apod.) a z vlastního úkonu 
prováděného oznámeným subjektem. Při ceně 6 000 Kč za úkon, dále při zohlednění 
průměrného počtu typů výbušnin za rok v posledních třech uplynulých kalendářních 
letech, jež podlehly dané povinnosti, a při zohlednění průměrné mzdy v průmyslu za 
2. čtvrtletí 2017 - 29 922 Kč (https://vdb.czso.cz/vdbvo2), identifikuje zjednodušeně 
tuto finanční zátěž následující tabulka. 

 
Úkon 
připadající na 1 typ výbušniny 

Hodinový 
tarif 

Potřebný 
čas 

Dodatečné 
náklady 

Celkové náklady 
na úkon 

Celkem 
za 1 typ výbušniny 

Podání žádosti o posouzení 
návodu k používání 180 Kč 1 h 50 Kč 

(Poštovné) 230 Kč 

7 130 Kč 

Úprava návodu k používání 
v zájmu kladného posouzení 180 Kč 3 h  540 Kč 

Komunikace s oznámeným 
subjektem, fakturace apod. 180 Kč 2 h  360 Kč 

Úhrada za posouzení návodu 
k používání 6 000 Kč   6 000 Kč 

Celkem za 8 typů výbušnin ročně 57 040 Kč 

3.3 Přínosy 
Přínosy jednotlivých variant lze charakterizovat následovně: 
a) Možnost spolehnout se na nezávadnost návodu k používání výbušniny (var. I): 

Kladného posouzení návodu k používání, a následného uveřejnění dané informace, 
využívají distributoři a koncoví uživatelé výbušnin k předpokladu splnění vybraných 
technických požadavků kladených na výbušniny podle zákona č. 90/2016 Sb. 
a nařízení vlády č. 97/2016 Sb. Distributoři z důvodu, že jsou nuceni nést jistou část 
odpovědnosti za soulad výbušniny s technickými požadavky (srov. § 9 zákona 
č. 90/2016 Sb.), koncoví uživatelé pak tohoto institutu využívají v zájmu zajištění 
bezpečnosti mj. při provádění trhacích prací. 

b) Existence přehledu o typech výbušnin, se kterými v ČR nakládá (var. I): 
Kladného posouzení návodu k používání, a následného uveřejnění dané informace, 
využívá Český báňský úřad pro efektivnější plánování kontrolní činnosti co do plnění 
technických požadavků kladených na výbušniny. 
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c) Snížení zátěže spojené s neposuzováním návodů k používání výbušnin (var. II): 
Upuštěním od povinnosti podrobovat návody k používání typů výbušnin posouzení ze 
strany oznámeného subjektu se sídlem na území České republiky lze předpokládat 
snížení finanční zátěže vyjádřené částkou cca 57 000 Kč ročně (srov. kapitolu 3.2). 

3.4 Vyhodnocení variant 
Varianta I (nulová) vykazuje řadu (stěží vyčíslitelných) přínosů, avšak i drobné finanční 
náklady pro výrobce a dovozce výbušnin. Není však slučitelná s čl. 3 směrnice 2014/28/EU. 
Naproti tomu varianta II vykazuje přínos v podobě finančních úspor, avšak zcela 
zanedbatelných. Negativa varianty II (rovněž stěží vyčíslitelnými) recipročně odpovídají 
pozitivům varianty I, tj. nemožnost spolehnout se na nezávadnost návodů k používání 
výbušnin a předpokládaná zátěž v podobě častějších kontrol plnění technických požadavků 
na výbušniny, které budou patrně nezbytné v zájmu udržení vysoké jakosti návodů 
k používání výbušnin. 
Žádná z variant přitom se přitom nedotkne rovnosti mužů a žen, nebude mít dopady na 
životní prostředí, ani na osoby sociálně slabé a jiné specifické skupiny obyvatel. 

4 Návrh řešení 
V zájmu dosažení vytýčeného cíle dle kapitoly 1.5, lze připustit výhradně variantu II, 
tj. navrhovanou právní úpravu. 
Upřednostněná varianta se nedotkne rovnosti mužů a žen, nebude mít dopady na životní 
prostředí, ani na osoby sociálně slabé a jiné specifické skupiny obyvatel. 

5 Implementace doporučené varianty a vynucování 
Navrhovaná právní úprava navrhuje vypustit povinnost podle § 24 zákona č. 61/1988 Sb. včetně 
skutkové podstaty přestupku. 

6 Přezkum účinnosti regulace 
Přezkum účinnosti regulace bude provádět Český báňský úřad na základě poznatků získaných 
zejména z kontrolní činnosti. Přezkum, formou hodnocení správnosti a dostatečnosti návodů 
k používání výbušnin (srov. mj. § 6 odst. 3 zákona č. 90/2016 Sb. a část II. odst. 1 písm. k) 
přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 97/2016 Sb.) se nabízí provádět periodicky, vždy ke konci 
kalendářního roku při sumarizaci výsledků kontrolní činnosti (srov. § 26 zákona č. 255/2012 Sb. 
nebo čl. 22 a 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady 765/2008). 

7 Konzultace a zdroje dat 
Navrhovaná právní úprava byla konzultována se zástupci oznámeného subjektu pro posuzování 
shody výbušnin (č. 1019, VVUÚ, a.s., se sídlem Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava – Radvanice, 
IČO 45193380), jenž vyjádřil obavy z možných nedostatků v návodech k používání výbušnin. 
Ztotožnil se nicméně s Českým báňským úřadem v tom, že případným nedostatkům v návodech 
k používání výbušnin po vypuštění § 24 zákona č. 61/1988 Sb. lze předcházet častějšími 
kontrolami a účinnějšími sankčně represivními nástroji ze strany Českého báňského úřadu. 
Dotčené podnikatelské subjekty nepochybně dopady navrhované právní úpravy uvítají, přičemž 
tato s nimi bude konzultována i v rámci mezirezortního připomínkového řízení, a to 
prostřednictvím spolků a zájmových sdružení sdružujících významné podnikatele v oblasti 
nakládání s výbušninami, odborovými organizacemi a organizacemi zaměstnavatelů. 

8 Kontakt na zpracovatele RIA 
Ing. Michal Roháč, Ph.D.; Český báňský úřad, oddělení výbušnin; e-mail: 
michal.rohac@cbusbs.cz, tel.: 221 775 388. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSASEHU34J)




