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V l á d n í  n á v r h  

ZÁKON 
ze dne      2020, 

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

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

Čl. I 

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona 
č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona 
č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona 
č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona 
č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona 
č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona 
č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 
č. 155/2010 Sb., zákona č. 184/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona 
č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona 
č. 320/2015 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 451/2016 Sb., zákona 
č. 183/2017 Sb., zákona č. 91/2018 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se mění takto: 

1. V § 25c odst. 5 písmeno b) zní: 
„b) jde-li o vývoz, dovozní certifikát příslušného orgánu státu, na jehož území se výbušnina 

z České republiky vyváží, nebo prohlášení zahraničního konečného uživatele o konečném 
užití, a to v originále ne starším 90 dnů nebo v jeho ověřené kopii, vždy spolu s úředně 
ověřeným překladem do českého jazyka; prohlášení obsahuje 
1. název státu, na jehož území se nachází místo konečného užití výbušniny, 
2. obchodní firmu, název nebo jméno, popřípadě jména, příjmení konečného uživatele 

a jeho sídlo, 
3. úplný popis výbušniny podle § 25a odst. 1 písm. h), 
4. informace o konečném užití výbušniny, 
5. antireexportní doložku obsahující podmínku souhlasu příslušných státních orgánů 

České republiky s případným reexportem do třetích zemí a 
6. datum vydání prohlášení o konečném užití, a případnou dobu jeho platnosti, jméno, 

popřípadě jména, příjmení, razítko a podpis pověřeného zástupce, který prohlášení 
o konečném užití vydal, a“. 

2. V § 25f odst. 6 se slova „, dovozu, vývozu nebo tranzitu výbušnin“ nahrazují slovy „nebo tranzitu 
výbušnin a na základě takového povolení došlo k uskutečnění příslušné činnosti“, slova „pololetí 
běžného roku do 15“ se nahrazují slovy „roku do 30“ a slova „pololetí nabyty, předány, převzaty, 
dovezeny, vyvezeny“ se nahrazují slovy „roku získány“. 

3. V § 25f se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí: 
„(8) Generální ředitelství cel poskytuje Českému báňskému úřadu o dovozu a vývozu 

výbušnin z celního prohlášení 
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a) číslo celního prohlášení, 
b) datum dovozu nebo vývozu, 
c) identifikační číslo dovozce nebo vývozce, 
d) zbožový kód, 
e) popis zboží, 
f) číslo povolení k dovozu nebo vývozu, 
g) informace o zemi odeslání nebo zemi určení a 
h) množství vyjádřené v hmotnosti nebo počtu měrných jednotek. 

(9) Poskytnutí informace podle odstavce 8 není porušením mlčenlivosti podle daňového 
řádu.“. 

4. V § 25g odst. 1 písm. a) se slova „Celní správy České republiky, orgánům Policie České 
republiky nebo orgánům státní báňské správy“ nahrazují slovy „Policie České republiky nebo 
orgánům státní báňské správy, a v případě povolení k dovozu nebo vývozu též orgánům Celní 
správy České republiky“. 

5. V § 25h odst. 3 se slova „Povolení k nabývání, předávání, dovozu, vývozu nebo tranzitu 
výbušnin zašle Český báňský úřad bez zbytečného odkladu Generálnímu ředitelství cel, v případě 
povolení vývozu pak rovněž“ nahrazují slovy „Údaje z vydaných povolení k dovozu nebo 
vývozu výbušnin poskytuje Český báňský úřad Generálnímu ředitelství cel. Povolení k vývozu 
Český báňský úřad bez zbytečného odkladu zasílá“. 

6. V § 25j odst. 1 se slova „jako deklarant“ zrušují. 

7. V § 27 odst. 3 se slova „sídla obvodního báňského úřadu, který rozhodnutí vydal“ nahrazují slovy 
„místa provádění trhacích prací“. 

8. V § 34 odst. 3 se za slovo „Bezúhonnost“ vkládají slova „občana České republiky a zahraniční 
fyzické osoby, která se v posledních 3 letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, 
zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíce v České republice,“. 

9. V § 34 odstavec 4 zní: 
 „(4) Dokladem ověřujícím bezúhonnost je též doklad obdobný výpisu z Rejstříku trestů 
vydaný státem, jehož je daná osoba občanem nebo ve kterém se v posledních 3 letech přede 
dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíce, 
nebo výpis z evidence Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace zapsané v evidenci trestů 
členského státu Evropské unie, jehož je daná osoba občanem nebo ve kterém se v posledních 3 
letech přede dnem, ke kterému se prokazuje bezúhonnost, zdržovala nepřetržitě po dobu více než 
3 měsíce; v případě, že stát výpis obdobný výpisu z Rejstříku trestů nevydává, lze doklad 
ověřující bezúhonnost nahradit čestným prohlášením učiněným touto osobou před příslušným 
orgánem takového státu. Doklady, jimiž se prokazuje bezúhonnost v rámci žádosti o oprávnění 
podle části třetí, nesmí být ke dni podání žádosti starší 3 měsíců.“. 

10. V § 34 se na konci odstavce 5 doplňuje věta „Při posuzování zdravotní způsobilosti osoby, která 
není zaměstnancem, se postupuje obdobně podle právního předpisu upravujícího pracovně 
lékařské služby31).“. 

Poznámka pod čarou č. 31 zní: 
„31) Zákon č. 373/2011 Sb. 
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 Vyhláška 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), ve znění pozdějších předpisů.“. 

11. V § 34 odst. 6 se věta poslední zrušuje. 

12. V § 38 odst. 1 písm. b) bodě 5 se slova „a Pardubického“ nahrazují slovy „, Pardubického, 
Libereckého a Vysočina“. 

13. V § 38 odst. 1 písm. b) se na konci bodu 7 čárka nahrazuje tečkou a bod 8 se zrušuje. 

Čl. II 

Přechodná ustanovení 

1. Organizace ve svém prvním oznámení podle § 25f odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nejsou povinny uvádět údaje o nabývání, 
předávání a tranzitu výbušnin za kalendářní pololetí, za které již tyto údaje oznámily. 

2. Povinnost oznámit údaje o vývozu a dovozu výbušnin podle § 25f odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb., 
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se vztahuje rovněž na poslední 
kalendářní pololetí, které předcházelo nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Čl. III 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
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