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REPETITORIUM: Výbušné látky, směsi a předměty jako zdroj rizik 

Příručka pro orgány státní správy na úseku prevence závažných havárií 

Úvodní informace 

Účelem projektu je analyzovat a řešit dlouhodobě trvající problémy s nastavením 

požadavků v systému prevence závažných havárií u objektů, ve kterých jsou umístěny 

výbušniny. Ty jsou (v širším významu) interpretovány zákonem č. 224/2015 Sb., 

o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 

nebo chemickými směsmi (dále jen „zákon o PZH“), s odvoláním na nařízení (ES) 

č. 1272/2008 („CLP“), jako: výbušné látky, směsi a předměty, zahrnující tak vedle oblasti 

výbušnin (jakožto výbušných látek a směsí) i střelivo, munici a pyrotechnické výrobky. 

Předmětná oblast spadá v rámci „civilního sektoru“ do působnosti zejména tří 
specializovaných zákonů (v aktuálním znění, včetně příslušných prováděcích vyhlášek): 

 zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě – 
„zákon o výbušninách“ – v segmentu výbušnin (ve smyslu nebezpečných 
chemických látek a směsí); 

 zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi – „zákon 
o pyrotechnice“ – v segmentu pyrotechnických výrobků; 

 zákon č. 229/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných 
zbraních a střelivu – „zákon o zbraních“ – v segmentu střeliva a munice. 

Projekt reaguje na potřebu detailnějšího zpracování této problematiky, vyplývající 

především z řady havárií, k nimž v ČR došlo v předmětné oblasti za posledních 10 let; 

jeho hlavním výstupem je metodický postup aplikovatelný na danou specifickou oblast 

produktů (komodit). Cílem projektu je sjednocení přístupu k prevenci závažných havárií 

v příslušných objektech a detailní nastavení požadavků na zpracování bezpečnostní 

dokumentace, požadované zákonem o PZH, resp. jeho prováděcí vyhláškou 

č. 227/2015 Sb. Z hlediska tohoto účelu je významným prvkem řešení podpora 

využitelnosti dokumentů zpracovaných podle jiných relevantních právních předpisů (výše 

uvedených specializovaných zákonů včetně prováděcích vyhlášek) nebo vnitřních 

dokumentů provozovatele, pokud splňují ustanovení § 10 odst. 3 resp. § 12 odst. 4 

zákona o PZH. Očekávaným výsledkem je upřesnění a usnadnění způsobu zpracování 

povinné bezpečnostní agendy provozovatele, včetně omezení tvorby neúčelných duplicit. 

Podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona o PZH vykonávají kontrolu podle tohoto zákona 

Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce, Český báňský úřad a obvodní 

báňské úřady (orgány státní báňské správy), krajské hygienické stanice a hasičské 

záchranné sbory krajů (tedy souhrnně „orgány integrované inspekce“), dále krajské úřady 

a Česká inspekce životního prostředí.  
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Přitom je zřejmé, že s výjimkou státní báňské správy1 je příslušná problematika výbušnin 

běžné praxi uvedených orgánů poměrně vzdálená. Proto (jako jeden z vedlejších 

výsledků projektu) byla pro případ potřeby vytvořena tato příručka. Jejím úkolem je 

poskytnout znalostní podporu pro účely inspekční činnosti, dále posuzovací 

a rozhodovací činnosti týkající se návrhů bezpečnostní dokumentace, a také pro jejich 

samotné zpracování. Příručka má charakter „REPETITORIA“ prezentujícího souhrn 

základních informací o výbušných látkách, směsích a předmětech, které mohou za 

konkrétních podmínek působit jako významné zdroje rizik pro své okolí. Zde je třeba 

upozornit, že z hlediska legislativní úpravy dané problematiky odpovídají uvedené 

informace stavu na konci roku 2021. 

 
 
 
PŘÍRUČKA JE TVOŘENA TŘEMI SAMOSTATNÝMI DÍLY: 
 
DÍL 1 
VÝBUŠNINY JAKO ZDROJ RIZIKA ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 
 
DÍL 2 
PYROTECHNICKÉ VÝROBKY JAKO ZDROJ RIZIKA ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 
 
DÍL 3 
STŘELIVO A MUNICE JAKO ZDROJ RIZIKA ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ 

                                                
1 Zákonem o výbušninách je pověřena vrchním dozorem mj. nad nakládáním s výbušninami. 


