
PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 61/1988 SB. 
S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN 

§ 25c 
Vývoz a dovoz výbušnin 

(1) K vývozu výbušnin a dovozu výbušnin se vyžaduje povolení. O vydání povolení rozhoduje 
na základě žádosti Český báňský úřad. Povolení k vývozu se nevyžaduje u bezdýmného prachu, 
černého prachu a zápalek, pokud jsou určeny pro výrobu střeliva nebo použití ve zbrani, vyvážených 
za podmínek přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vývozní povolení, opatření 
pro dovoz a tranzit střelných zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva28). Povolení k dovozu se 
nevyžaduje u bezdýmného prachu, černého prachu a zápalek, pokud jsou určeny pro výrobu střeliva 
nebo použití ve zbrani, dovážených za podmínek zákona upravujícího kontrolu obchodu s výrobky, 
jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů 26). 

(2) Žádost o povolení k vývozu výbušnin z České republiky nebo o povolení k dovozu výbušnin 
podává vývozce nebo dovozce, který je oprávněn nakládat s výbušninami podle § 23 odst. 2 písm. a), 
b) až f). Žadatel může požádat o povolení k jednorázovému nebo opakovanému vývozu nebo dovozu 
výbušnin. Jedním povolením lze opakovaný vývoz nebo dovoz výbušnin povolit pouze mezi jedním 
žadatelem a jedním dodavatelem. Povolení platí nejdéle po dobu 3 let, není-li v něm stanovena doba 
kratší. 

(3) Žadatel v žádosti o povolení k vývozu nebo dovozu kromě obecných náležitostí podle 
správního řádu uvede 
a) své číslo telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu, 
b) v případě vývozu, název nebo obchodní firmu a sídlo přejímající organizace a číslo jejího 

telefonu, popřípadě číslo faxu nebo elektronickou adresu, a stejné údaje konečného uživatele, je-
li znám, 

c) v případě dovozu, název nebo obchodní firmu a sídlo dodavatele a číslo jeho telefonu, popřípadě 
číslo faxu nebo elektronickou adresu, a účel, místo použití a místo skladování výbušnin, 

d) identifikační údaje dopravce výbušnin a číslo jeho telefonu, popřípadě číslo faxu nebo 
elektronickou adresu, 

e) způsob vývozu nebo dovozu výbušnin a trasu přepravy výbušnin, 
f) předpokládané datum vývozu nebo dovozu výbušnin, 
g) požadovanou dobu, na kterou se má povolení vydat, 
h) úplný popis výbušniny podle § 25a odst. 1 písm. h) a 
i) množství výbušnin, které mají být vyvezeny nebo dovezeny. 

(4) V případě povolení k opakovanému dovozu nebo vývozu výbušnin žádost nemusí obsahovat 
údaje uvedené v odstavci 3 písm. e) a f). 

(5) Žadatel k žádosti přiloží 
a) ověřenou kopii dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby pro výkon citlivé činnosti 

nebo platného osvědčení fyzické osoby podle předpisu upravujícího ochranu utajovaných 
informací, 

b) jde-li o vývoz, doklad o konečném užití v originálním provedení ne starší než 90 dnů nebo jeho 
ověřenou kopii a současně v jeho úředně ověřeném překladu do českého jazyka; tento doklad 
obsahuje 
1. název státu, na jehož území se nachází místo konečného užití výbušnin,  
2. název orgánu, který jej vydal, 
3. obchodní firmu nebo název a sídlo, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a sídlo 
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konečného uživatele, 
4. úplný popis výbušnin podle § 25a odst. 1 písm. h), 
5. informace o konečném užití výbušnin, 
6. antireexportní doložku obsahující podmínku souhlasu státních orgánů České republiky 

s případným reexportem do třetích zemí a 
7. datum vydání dokladu o konečném užití, a případnou dobu jeho platnosti, jméno, popřípadě 

jména, příjmení a razítko a podpis pověřeného zástupce orgánu cizího státu, který doklad 
vydal, a 

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 

c) bezpečnostní list výbušniny, vypracovává-li se podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 
upravujícího registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, popřípadě 
informace umožňující bezpečné použití předmětu, nevypracovává-li se bezpečnostní list, 
nedisponuje-li jimi Český báňský úřad z žádosti o povolení vývozu podané v uplynulých 3 letech. 

(6) Rozhodnutí o povolení vývozu nebo dovozu výbušnin kromě obecných náležitostí podle 
správního řádu obsahuje 
a) identifikační údaje žadatele podle správního řádu a podle odstavce 3 písm. a), 
b) v případě vývozu, údaje podle odstavce 3 písm. b), 
c) v případě dovozu, údaje podle odstavce 3 písm. c), 
d) údaje o dopravci podle odstavce 3 písm. d), 
e) dobu, na kterou se povolení vydává, 
f) úplný popis vyvážených nebo dovážených výbušnin podle § 25a odst. 1 písm. h), 
g) množství výbušnin, které mají být vyvezeny nebo dovezeny, 
h) údaje podle odstavce 3 písm. e) a f), pokud jsou tímto zákonem vyžadovány, 
i) v případě vývozu tranzitní země, přes které se přeprava nepovoluje z důvodu mezinárodní 

situace, zejména embarga nebo válečného stavu, 
j) v případě vývozu antireexportní doložku obsahující podmínku souhlasu státních orgánů České 

republiky s případným reexportem do třetích zemí a 
k) další podmínky, je-li to nezbytné z bezpečnostních nebo zahraničně politických zájmů České 

republiky. 

(7) Žádost o vydání povolení posoudí a stanovisko bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 
25 dnů ode dne, kdy byla žádost o stanovisko doručena, vydá Ministerstvo zahraničních věcí 
z hlediska zahraničně politických zájmů České republiky a Ministerstvo vnitra z hlediska vnitřního 
pořádku a bezpečnosti České republiky; povolení lze vydat jen se souhlasným stanoviskem 
Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra. K žádosti o vydání povolení se dále vyjádří 
příslušná zpravodajská služba z hlediska své působnosti stanovené zvláštním právním předpisem13g), 
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a to do 25 dnů ode dne, kdy jí byla žádost o vyjádření doručena, jinak se má za to, že s vydáním 
povolení souhlasí. 

(8) Nevydá-li orgán uvedený v odstavci 7 své stanovisko ve lhůtě určené tímto zákonem, má se 
za to, že s vývozem výbušnin souhlasí. 

(9) Obsahují-li stanoviska dotčených orgánů podle odstavce 7 utajované informace, uchovávají 
se části spisu, v nichž jsou tyto informace obsaženy, odděleně mimo spis. 

(10) Citlivou činností podle zvláštního právního předpisu je výkon funkce člena statutárního 
orgánu, výkon funkce prokuristy a výkon funkce člena dozorčího orgánu organizace, která provádí 
vývoz nebo dovoz výbušnin podle odstavce 1. 

[…] 

§ 25f 
Informační a oznamovací povinnost 

(1) Organizace, která přepravuje výbušninu v případě přepravy zahájené na území České 
republiky, nebo organizace, která je držitelem povolení k tranzitu, předávání nebo dovozu v případě 
přepravy nezahájené na území České republiky, je povinna přepravu výbušnin oznámit Policejnímu 
prezidiu České republiky prostřednictvím elektronického systému umožňujícího dálkový přístup. 
Oznámení obsahuje 
a) číslo povolení k nabývání, předávání, dovozu, vývozu nebo tranzitu výbušnin, datum jeho 

vydání, pokud jde o přepravu uskutečňovanou v rámci takového povolení, 
b) identifikační údaje organizací, mezi kterými nebo v rámci kterých se uskutečňuje předávání, 

nabývání, vývoz, dovoz, tranzit nebo přeprava výbušnin, 
c) trasu přepravy a adresu míst, odkud a kam mají být výbušniny dopraveny, 
d) množství výbušnin, které budou přepravovány, a jejich popis, který sestává z UN čísla, 

klasifikačního kódu a obchodního názvu výbušniny nebo pojmenování podle Přílohy A Evropské 
dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), 

e) způsob dopravy, dopravní prostředek, údaje o dopravci, spojení na obsluhu dopravního 
prostředku nebo na osobu odpovědnou za přepravu výbušnin na území České republiky 
a identifikační údaj dopravního prostředku, zejména lokalizační údaje a registrační značky, které 
umožní Policii České republiky nepřetržité sledování jeho aktuální polohy, a 

f) datum, místo a čas zahájení přepravy nebo datum, místo a čas vstupu na území České republiky. 
Oznámení je nutné učinit nejméně 24 hodin před zahájením přepravy nebo vstupem dopravního 
prostředku na území České republiky. Pokud je dopravní prostředek vybaven zařízením podle 
odstavce 2, oznámení je nutné učinit alespoň 1 hodinu před jejím zahájením nebo vstupem dopravního 
prostředku na území České republiky. Přepravu výbušnin nespotřebovaných při trhacích pracích lze 
oznámit telefonicky, a to alespoň 1 hodinu před jejím uskutečněním bez ohledu na skutečnost, zda 
dopravní prostředek je či není vybaven zařízením podle odstavce 2. 

(2) Dopravní prostředek určený k přepravě výbušniny po pozemních komunikacích musí být 
vybaven zařízením, které umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu v případě, že je tímto 
dopravním prostředkem přepravováno více než 20 kg čisté hmotnosti výbušniny nebo více než 50 ks 
rozbušek. Po celou dobu přepravy musí být zařízení přihlášeno do systému sledování pohybu a jím 
zaregistrováno. 

(3) Policejní prezidium České republiky na základě údajů podle odstavce 2 nebo jiných 
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zjištěných informací 
a) zajišťuje sledování přepravy; § 25h odst. 4 platí obdobně pro všechny způsoby přepravy, 
b) poskytuje aktuální informace o mimořádných situacích obsluze dopravního prostředku nebo 

osobě zodpovědné za přepravu výbušnin na území České republiky. 

(4) Organizace provozující dopravní prostředek uvedený v odstavci 2 je povinna bez zbytečného 
odkladu oznámit Policejnímu prezidiu České republiky každou mimořádnou událost, zejména 
neplánovanou změnu trasy, poruchu dopravního prostředku, havárii nebo překážku na trase vzniklou 
v průběhu přepravy výbušnin. 

(5) Policejní prezidium České republiky informuje bez zbytečného odkladu Český báňský úřad 
o zjištěných porušeních stanovených podmínek přepravy. 

(6) Organizace, které bylo uděleno povolení k nabývání, předávání, dovozu, vývozu nebo 
tranzitu výbušnin nebo tranzitu výbušnin a na základě takového povolení došlo k uskutečnění 
příslušné činnosti, je povinna po skončení každého kalendářního pololetí běžného roku do 15 roku 
do 30 dnů písemně oznámit orgánu státní báňské správy, který povolení vydal, množství a druhy 
výbušnin včetně jejich obchodních názvů, které byly na toto povolení v průběhu kalendářního pololetí 
nabyty, předány, převzaty, dovezeny, vyvezeny roku získány nebo které byly předmětem tranzitu 
přes území České republiky, včetně data uskutečnění příslušných činností. 

(7) Český báňský úřad informuje Evropskou komisi (dále jen „Komise“) o zamítnutí žádosti 
o vydání povolení k předávání výbušnin ze států, které jsou členskými státy Evropské unie, 
o zamítnutí žádosti o povolení tranzitu výbušnin z členských států Evropské unie přes území České 
republiky, o pozastavení platnosti již vydaného povolení k předávání výbušnin a o odejmutí vydaného 
povolení k předávání výbušnin. 

(8) Generální ředitelství cel poskytuje Českému báňskému úřadu o dovozu a vývozu 
výbušnin z celního prohlášení 
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. 

§ 25g 
Povinnosti organizace při nakládání s výbušninami 

(1) Organizace je povinna 
a) zajistit, aby povolení k nabývání, předávání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin bylo 

přepravováno spolu s výbušninami po celou dobu přepravy13a) z místa odeslání až do místa určení 
a bylo na požádání předloženo orgánům Celní správy České republiky, orgánům Policie České 
republiky nebo orgánům státní báňské správy Policie České republiky nebo orgánům státní 
báňské správy, a v případě povolení k dovozu nebo vývozu též orgánům Celní správy České 
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republiky; povinnost podle věty první platí i pro povolení vydané orgánem členského státu 
Evropské unie29), a 

b) uchovávat povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin a další 
související dokumenty alespoň po dobu 10 let od posledního předávání, nabývání, vývozu, 
dovozu nebo tranzitu výbušnin podle daného povolení. 

(2) Organizace je dále povinna orgánům uvedeným v odstavci 1 písm. a) na jejich žádost sdělit 
informace významné pro nabývání, předávání, vývoz, dovoz nebo tranzit výbušnin a předložit jim 
doklady opravňující organizaci k nakládání s výbušninami při těchto činnostech. 

(3) Organizace je povinna o způsobu zabezpečení výbušnin podle § 22 odst. 6, nebo změny 
tohoto zabezpečení bezodkladně písemně uvědomit Policii České republiky. 

(4) Organizace jsou povinny na základě výzvy orgánu státní báňské správy poskytnout tomuto 
orgánu bezplatně výbušniny v množství přiměřeném k jejich posouzení. 

(5) Organizace, které nakládají s výbušninami, jsou povinny oznamovat Českému báňskému 
úřadu změny svého identifikačního údaje, čísla telefonu, faxu nebo elektronické adresy poskytnutého 
v příslušné žádosti o vydání povolení k nabývání, předávání, tranzitu, vývozu nebo dovozu výbušnin, 
a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne změny. 

§ 25h 
Vrchní dozor a dohled nad předáváním, nabýváním, dovozem, vývozem nebo tranzitem výbušnin  

(1) Orgány státní báňské správy při výkonu vrchního dozoru a Policie České republiky při 
výkonu dohledu ověřují, zda je předávání a nabývání výbušnin, jejich dovoz nebo vývoz nebo jejich 
tranzit prováděn pouze organizacemi, kterým bylo uděleno povolení podle tohoto zákona, a zda je 
prováděno v rozsahu a za podmínek stanovených zákony a vydaným povolením. Orgány státní báňské 
správy nevykonávají vrchní dozor nad přepravou výbušnin prováděnou podle zvláštních právních 
předpisů upravujících mezinárodní silniční přepravu nebezpečných věcí13a). Orgány státní báňské 
správy při výkonu vrchního dozoru a Policie České republiky při výkonu dohledu jsou oprávněny 
požadovat předložení povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin a 
zapisovat do přílohy rozhodnutí údaje o skutečnostech, které se váží k jeho využívání. 

(2) Policie České republiky je oprávněna provádět kontrolu dopravních prostředků převážejících 
výbušniny, úplnosti nákladu a přepravních a průvodních listin. 

(3) 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 
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 Ministerstvu zahraničních věcí a Bezpečnostní informační službě. Obdobně Český báňský úřad 
postupuje při pozastavení platnosti povolení a při odejmutí povolení. 

(4) Při zabezpečení dohledu nad přepravou výbušnin je Policie České republiky oprávněna 
zakázat řidiči vozidla, které přepravuje výbušniny, jízdu na nezbytně nutnou dobu nebo mu určit trasu 
jízdy, vyžaduje-li to bezpečnost přepravy výbušnin nebo jiný veřejný zájem. 

[…] 
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§ 25j 

(1) Organizace, které bylo povolení k vývozu nebo dovozu uděleno, musí toto povolení předložit 
celnímu úřadu v rámci celního řízení jako deklarant13f). 

(2) Organizace, které příslušný orgán státní báňské správy pozastavil platnost povolení 
k předávání, nabývání, vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin, je povinna přerušit tuto činnost 
a povolení uložit u příslušného orgánu státní báňské správy do 7 dnů od pozastavení platnosti 
povolení. 

(3) Organizace, které příslušný orgán státní báňské správy odňal povolení k předávání, nabývání, 
vývozu, dovozu nebo tranzitu výbušnin, je povinna ukončit povolenou činnost a povolení uložit u 
příslušného orgánu státní báňské správy do 7 dnů od odejmutí povolení. 

[…] 

§ 27 
Provádění prací spojených s použitím výbušnin 

(1) Provádět trhací práce lze jen na základě povolení. 

(2) Obvodní báňský úřad povoluje trhací práce při hornické činnosti a činnosti prováděné 
hornickým způsobem a trhací práce při ostatních činnostech. 

(3) Rozhodnutí o povolení trhacích prací velkého rozsahu se zasílá též krajskému ředitelství 
Policie České republiky příslušnému podle sídla obvodního báňského úřadu, který rozhodnutí vydal 
místa provádění trhacích prací; to se nevztahuje na trhací práce při hornické činnosti a činnosti 
prováděné hornickým způsobem. 

(4) Trhací práce bez povolení lze provádět jen v případech, kdy je to nutné k záchraně života 
nebo majetku a hrozí nebezpečí z prodlení. 

(5) Pro trhací práce velkého rozsahu musí být vypracován technický projekt odstřelu, pro trhací 
práce malého rozsahu a pro ostatní práce spojené s použitím výbušnin technologický postup. Pokud 
je dokumentace přiložená k žádosti o povolení trhacích prací neúplná, vyzve obvodní báňský úřad 
organizaci, aby nedostatky odstranila ve lhůtě jím stanovené. Pokud tak organizace neučiní, obvodní 
báňský úřad řízení o povolení trhacích prací zastaví. 

(6) Český báňský úřad stanoví obecně závazným právním předpisem, které trhací práce se 
považují za trhací práce malého a velkého rozsahu, náležitosti technologického postupu, náležitosti 
technického projektu odstřelu a podrobněji upraví provádění trhacích prací. 

[…] 

§ 34 
Způsobilost k nakládání s výbušninami 

(1) Nakládat s výbušninami, pokud tento zákon nestanoví jinak, mohou jen osoby starší 18 let, 
způsobilé k právním úkonům, bezúhonné a zdravotně a odborně způsobilé a které nebyly omezeny 
na svéprávnosti. 
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(2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen 
pro trestný čin spáchaný úmyslně nebo pro nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti 
s nakládáním s vojenským materiálem, střelnými zbraněmi, střelivem nebo výbušninami, pokud se 
na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen. 

(3) Bezúhonnost 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, se pro účely tohoto zákona, horního zákona nebo předpisů vydaných 
k jejich provedení prokazuje výpisem z evidence Rejstříku trestů18j). Za účelem doložení 
bezúhonnosti si orgán státní báňské správy vyžádá podle zvláštního právního předpisu výpis 
z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence 
Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(4) Dokladem ověřujícím bezúhonnost je též obdobný doklad o bezúhonnosti vydaný příslušným 
orgánem státu Evropské unie. V případě, že příslušné orgány členského státu Evropské unie takový 
doklad nevydávají, může být doklad ověřující bezúhonnost nahrazen čestným prohlášením učiněným 
před příslušným orgánem nebo před notářem členského státu Evropské unie. Bude-li žadatelova 
bezúhonnost prokazována tímto způsobem, musí být tento doklad přiložen k žádosti. 

(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. 

(5) Zdravotní způsobilost osoby k nakládání s výbušninami posuzuje a lékařský posudek vydává 
v případě zaměstnance poskytovatel pracovnělékařských služeb18a), v ostatních případech registrující 
poskytovatel poskytující zdravotní služby v oboru všeobecné praktické lékařství18b). Při posuzování 
zdravotní způsobilosti osoby, která není zaměstnancem, se postupuje obdobně podle právního 
předpisu upravujícího pracovně lékařské služby31). 

(6) Odbornou způsobilost osob k nakládání s výbušninami, s výjimkou činností uvedených v § 35, 
posuzuje organizace, u které jsou tyto osoby v pracovním nebo v jiném smluvním poměru. 
Organizace je povinna tyto osoby předem prokazatelně seznámit s vlastnostmi látek, se kterými se 
pracuje, z hlediska jejich výbuchové a požární bezpečnosti a hygienické ochrany v rozsahu nutném 
k bezpečnému provádění prací. Odbornou způsobilost ostatních osob k nakládání s výbušninami 
posuzuje obvodní báňský úřad příslušný podle místa bydliště těchto osob, pokud tyto osoby nejsou 
držiteli oprávnění podle § 36. 

[…] 

§ 38  
Organizace státní báňské správy 

(1) Orgány státní báňské správy jsou 
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a) Český báňský úřad v Praze jako ústřední orgán státní báňské správy České republiky, 
b) obvodní báňské úřady s působností 

1. Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, 
2. Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, 
3. Obvodní báňský úřad pro území kraje Karlovarského, 
4. Obvodní báňský úřad pro území kraje Ústeckého, 
5. Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického, Pardubického, 

Libereckého a Vysočina, 
6. Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, 
7. Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého,. 
8. Obvodní báňský úřad pro území krajů Libereckého a Vysočina. 

  
(2) Sídla obvodních báňských úřadů stanoví Český báňský úřad vyhláškou. 

(3) V čele Českého báňského úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda; jeho výběr, 
jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě. 

(4) V čele obvodního báňského úřadu je předseda; jeho výběr, jmenování a odvolání se řídí 
zákonem o státní službě. 

(5) Český báňský úřad může v zájmu zhospodárnění výkonu státní báňské správy nebo v jiném 
důležitém zájmu 
a) pověřit plněním některých úkolů státní báňské správy jiný než místně příslušný obvodní báňský 

úřad nebo je sám převzít, 
b) pověřit obvodní báňský úřad některými úkoly, které jinak přísluší Českému báňskému úřadu. 

(6) Český báňský úřad zajišťuje osobní a věcné potřeby obvodních báňských úřadů. 

_______________________________ 
13a) Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., ve 

znění pozdějších změn. 
13g) Zákon č. 153/1994 Sb. 
18a) Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. 
18b) Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách). 
18j) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. 
26) Zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních 

důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
28) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 258/2012 ze dne 14. března 2012, kterým se provádí článek 10 

protokolu Organizace spojených národů proti nedovolené výrobě střelných zbraní a jejich součástí, dílů a střeliva 
a obchodování s nimi, který doplňuje Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému 
zločinu (protokol OSN o střelných zbraních), které stanoví vývozní povolení a opatření pro dovoz a tranzit střelných 
zbraní, jejich součástí, dílů a střeliva. 

31) Zákon č. 373/2011 Sb. 
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. 
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