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VIII.
PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH USTANOVENÍ ZÁKONŮ, S VYZNAČENÍM
NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ
1

Platné znění části zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
61/1988 Sb.
ZÁKON
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,

ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona 128/1999 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 184/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona
č. 206/2015 Sb., zákona č. 451/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 91/2018 Sb. a zákona č.
/2020 Sb.

§ 44
Přestupky

a)
b)
c)
d)

e)

f)

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem bez oprávnění podle § 5
odst. 2,
nedbá nebo zneužije výstražného znamení, výstražné nebo informativní tabule nebo výstražného
signálu při provádění trhacích anebo je úmyslně zničí, poškodí nebo neoprávněně odstraní,
neoprávněně získá, přechovává nebo použije výbušninu anebo jinak neoprávněně nakládá
s výbušninami,
neoprávněně vyrábí nebo zpracovává výbušniny anebo provádí výzkum, vývoj nebo pokusnou
výrobu výbušnin anebo sobě nebo jinému opatřuje prostředky k výrobě, výzkumu nebo vývoji
výbušnin,
v rozporu s § 22 odst. 10 neoznámí bezodkladně odcizení, ztrátu nebo nález výbušniny anebo
porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny Policii České republiky nebo organizaci, jde-li
o výbušninu, s kterou organizace nakládá, nebo
v rozporu s § 22 odst. 1 nepostupuje při styku s výbušninami s nejvyšší opatrností nebo nedodrží
předpisy o nakládání s výbušninami nebo návody na používání výbušnin tak, aby neohrozil svoji
bezpečnost nebo bezpečnost jiných osob nebo majetku.
§ 44a
Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

a)
b)
c)

d)

e)
f)

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
provádí hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem bez oprávnění podle § 5
odst. 2, anebo jako báňský projektant poruší některou z povinností podle § 5b odst. 2.
neoprávněně získá, přechovává nebo použije výbušninu anebo jinak neoprávněně nakládá
s výbušninami,
neoprávněně vyrábí nebo zpracovává výbušniny anebo provádí výzkum, vývoj nebo pokusnou
výrobu výbušnin anebo sobě nebo jinému opatřuje prostředky k výrobě, výzkumu nebo vývoji
výbušnin,
v rozporu s § 22 odst. 10 neoznámí bezodkladně odcizení, ztrátu nebo nález výbušniny anebo
porušení nákladu či přepravního obalu výbušniny Policii České republiky nebo organizaci, jde-li
o výbušninu, s kterou organizace nakládá,
nepředá společně s pomůckou doklad o jejích vlastnostech a návod k jejímu používání podle § 22
odst. 2,
jako vlastník nebo jím písemně pověřený provozovatel podzemního objektu nesplní některou
z povinností podle § 37 odst. 4, 5 nebo 6.
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Platné znění části zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích
219/2000 Sb.
ZÁKON
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích,
ve znění zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 51/2016 Sb. a zákona
č.
/2020 Sb.

§ 11

a)

b)
c)
d)

e)

(1) Hospodaření
přísluší Generálnímu ředitelství cel, jedná-li se o majetek, který připadl státu
1. v souvislosti s porušením celních předpisů anebo na základě těchto předpisů,
2. v souvislosti s porušením právních předpisů upravujících správu spotřebních daní anebo na
základě těchto předpisů,
3. propadnutím nebo zabráním výrobku, který je předmětem spotřební daně,
4. na základě rozhodnutí orgánu Celní správy České republiky,
s radioaktivními odpady a zdroji ionizujícího záření přísluší Správě úložišť radioaktivních odpadů,
s věcmi propadlými nebo zabranými z rozhodnutí orgánu Finanční správy České republiky přísluší
Generálnímu finančnímu ředitelství,
s exempláři rostlin a živočichů, regulovanými kožešinami, výrobky z tuleňů a jinými jedinci
chráněnými podle zákona o obchodování s ohroženými druhy a jedinci zvláště chráněných druhů
rostlin a živočichů a volně žijících ptáků chráněnými podle zákona o ochraně přírody a krajiny, jež
připadly státu, přísluší Ministerstvu životního prostředí,
s telekomunikační a radiokomunikační technikou, záznamovou technikou, výpočetní technikou
a dopravními prostředky, propadlými nebo zabranými v trestním, přestupkovém a jiném obdobném
řízení, jakož i s veškerými zbraněmi, střelivem, municí, výbušninami, regulovanými prekurzory
výbušnin a pyrotechnickými výrobky, pokud je pro zacházení s nimi potřebná odborná
způsobilost96), s návykovými látkami a prekursory88) včetně zařízení k jejich výrobě, s přípravky
obsahujícími návykové látky a s jinými nebezpečnými látkami89) přísluší krajskému ředitelství
policie9a), v jehož působnosti se nachází sídlo orgánu, jenž o propadnutí nebo zabrání rozhodl; neníli takového orgánu, přísluší tomu krajskému ředitelství policie9a), v jehož územní působnosti se věc
nachází.

(2) V ostatních případech s majetkem uvedeným v ustanovení § 10 hospodaří Úřad pro zastupování
státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“).15a) Zjistí-li organizační složka uvedená v odstavci 1, že
není příslušná hospodařit s určitým majetkem uvedeným v ustanovení § 10, vyrozumí o takovém majetku
jinou organizační složku uvedenou v odstavci 1 nebo Úřad. Zjistí-li Úřad, že v případě určitého majetku
uvedeného v ustanovení § 10 přísluší hospodaření organizační složce uvedené v odstavci 1, vyrozumí
o takovém majetku tuto organizační složku.
(3) Pokud nelze příslušnost podle předchozích odstavců určit anebo budou-li v jednotlivém případě
dány závažné důvody pro změnu příslušnosti organizačních složek uvedených v odstavci 1 nebo 2, určí,
popřípadě změní příslušnost Ministerstvo financí na žádost anebo z vlastního podnětu svým opatřením
(§ 20); ve výjimečném případě může být takto založena příslušnost i organizační složce neuvedené
v odstavci 1 nebo 2. Ustanovení § 9 odst. 2 a 3 zde platí obdobně.
____________________
9a)
10)
10a)
15a)
88)
89)
96)

§ 8 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
§ 42 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.
§ 113 zákona č. 353/2003 Sb.
Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
§ 38 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky.
§ 36 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).

[…]
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Platné znění části zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení
a o změně některých zákonů
279/2003 Sb.
ZÁKON
o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů,

ve znění zákona č. 286/2015 Sb. a zákona č.

/2020 Sb.

§9
Správce zajištěného majetku
(1) Není-li dále uvedeno jinak, podle povahy a rozsahu věcí a práv, které tvoří zajištěný majetek,
vykonává jeho správu po dobu zajištění buď soud, který o zajištění v prvním stupni rozhodl nebo na který
přešla příslušnost ke správě podle § 1 odst. 5, nebo na základě jeho pověření
a)
b)

územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, nebo
soudní exekutor,

v jejichž obvodu se zajištěný majetek nachází; jestliže se zajištěný majetek nachází v obvodech dvou nebo
více územních pracovišť Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových nebo dvou nebo více
územních pracovišť soudních exekutorů, může soud výkonem správy pověřit každé z těchto pracovišť.
(2) Byla-li zajištěna práva související s podílem v obchodní korporaci, jež umožňují podílet se na
řízení obchodní korporace, a je-li zapotřebí vykonávat správu podílu v obchodní korporaci (dále jen
„správa podílu“), soud uvedený v odstavci 1 pověří správou podílu osobu zapsanou v seznamu
insolvenčních správců, které bylo vydáno zvláštní povolení podle zákona o insolvenčních správcích;
nelze-li takto postupovat, pověří správou podílu jiného insolvenčního správce. Pokud zvláštní právní
předpis váže vlastnictví podílu nebo výkon funkce statutárního orgánu v obchodní korporaci na splnění
určitých zvláštních podmínek, tyto podmínky nemusí být u správce podílu splněny; pokud však některý
z insolvenčních správců tyto podmínky splňuje, soud jej ustanoví správcem podílu přednostně.
Insolvenční správce může pověření ke správě podílu odmítnout jen z důležitých důvodů, které posoudí
soud uvedený v odstavci 1. Soud uvedený v odstavci 1 nepověří správou podílu insolvenčního správce,
jestliže má důvodné pochybnosti o jeho nepodjatosti.
(3) Správu zajištěných
a)
b)
c)

d)

věcí, o nichž je důvodné podezření, že byly získány v souvislosti s porušením celních předpisů nebo
právních předpisů upravujících správu spotřebních daní, vykonává Generální ředitelství cel,
radioaktivních odpadů a zdrojů ionizujícího záření vykonává Správa úložišť radioaktivních odpadů,
exemplářů rostlin a živočichů, regulovaných kožešin a výrobků z tuleňů a jiných jedinců chráněných
podle zákona o obchodování s ohroženými druhy a jedinců zvláště chráněných druhů rostlin
a živočichů a volně žijících ptáků chráněných podle zákona o ochraně přírody a krajiny vykonává
Česká inspekce životního prostředí,
zbraní, střeliva, munice, výbušnin, regulovaných prekurzorů výbušnin a pyrotechnických
výrobků, pokud je pro zacházení s nimi potřebná odborná způsobilost, návykových látek
a prekursorů, včetně zařízení k jejich výrobě, přípravků obsahujících návykové látky a jiných
nebezpečných látek vykonává krajské ředitelství policie, v jehož územním obvodu se nachází sídlo
soudu, který vede trestní řízení.
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Platné znění části zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
634/2004 Sb.
ZÁKON
ze dne 26. listopadu 2004

o správních poplatcích,
ve znění zákona č. 259/2014 Sb.

Příloha
Sazebník
ČÁST IV
Položka 60
1. Vydání
a)

b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

l)

oprávnění k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým
způsobem
změna oprávnění k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné
hornickým způsobem
povolení k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem
změna povolení k hornické činnosti nebo k činnosti prováděné
hornickým způsobem
povolení k nabývání, předávání, dovozu, vývozu nebo tranzitu výbušnin
povolení ke zhotovování jednoduchých trhavin
povolení trhacích prací a ohňostrojné práce
povolení důlního díla nebo důlní stavby, nezahrnuté v povolení uvedeném
v písmenu b)
povolení a stanovení odborných orgánů a znalců oprávněných zpracovávat
odborné posudky a provádět zkoušky
povolení k používání typu důlního stroje, zařízení nebo pomůcky
povolení k používání typu důlního přístroje
rozhodnutí o stanovení, zrušení nebo změně dobývacího prostoru
povolení38) k prvému použití výbušniny v rizikových podmínkách
a v rizikovém prostředí
změna povolení k prvému použití výbušniny v rizikových podmínkách a
v rizikovém prostředí
povolení k nakládání s prekurzory výbušnin podléhajícími omezení

4

Kč

1 000

Kč
Kč

500
1 500

Kč
Kč
Kč
Kč

750
500
300
300

Kč

300

Kč
Kč
Kč
Kč

300
500
300
1 500

Kč

1 000
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Kč

500
300

