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216. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/
/1996 Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění
vyhlášky č. 340/2001 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 10. července 2017,

kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin,

ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě

a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost,
ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb.

Český báňský úřad stanoví podle § 22 odst. 6
a 17, § 30 odst. 2 a § 36 odst. 6 zákona č. 61/1988
Sb., o hornické činnosti, výbušinách a o státní báňské
správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona
č. 376/2007 Sb., zákona č. 206/2015 Sb. a zákona
č. 451/2016 Sb.:

ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky, kterou se stanoví požadavky
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a bezpečnosti provozu v objektech určených

pro výrobu a zpracování výbušnin

Čl. I

Vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví po-
žadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a bezpečnosti provozu v objektech určených
pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhláš-
ky č. 76/1996 Sb., se mění takto:

1. V úvodní větě vyhlášky se slova „§ 23 odst. 7
zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hor-
nické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě,
ve znění zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.,
v dohodě s Ministerstvem průmyslu a obchodu“ na-
hrazují slovy „§ 22 odst. 6 a § 30 odst. 2 zákona
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušinách
a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 376/
/2007 Sb. a zákona č. 451/2016 Sb.“.

2. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 1 až 3 zní:

„§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví

a) technické požadavky na umístění a provedení

staveb a ploch určených k výzkumu, vývoji, vý-
robě, zkoušení, ničení, zneškodňování nebo
zpracování výbušnin1), a to včetně výroby, la-
borace, delaborace nebo ničení střeliva nebo
munice2) nebo výroby pyrotechnických vý-
robků3), je-li při těchto činnostech nakládáno
s výbušninou, a

b) třídy nebezpečí výbušnin.

1) § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu
(zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích
a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon
o pyrotechnice), ve znění zákona č. 229/2016 Sb.“.

3. V § 2 písmeno a) zní:

„a) objektem stavba nebo plocha určená k vý-
zkumu, vývoji, výrobě, zkoušení, ničení, zne-
škodňování nebo zpracování výbušnin,“.

4. V § 2 písm. c) se slova „místem nebo objek-
tem, v němž se vyrábějí, zpracovávají a skladují vý-
bušniny, nebo hranicí místa manipulace s výbušni-
nami a ohroženým objektem“ nahrazují slovy „ob-
jektem a okolní stavbou nebo plochou, které tato
vyhláška přiznává ochranu (dále jen „ohrožená
stavba“)“.

5. V § 2 písm. d) se slovo „objektu“ nahrazuje
slovy „ohrožené stavby“.

6. V § 2 se písmena p) až s) a w) až y) zrušují.

Dosavadní písmena t) až v) se označují jako písme-
na p) až r) a dosavadní písmeno z) se označuje jako
písmeno s).
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7. V § 2 písm. p) se slovo „objektům“ nahra-
zuje slovy „stavbám“.

8. V nadpisu části druhé se slovo „ , STŘEL-
NIC“ zrušuje.

9. Poznámka pod čarou č. 4 zní:

„4) Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, ve znění pozdějších předpisů.“.

10. V § 4 odst. 1 se slova „podle přílohy č. 1,
která je součástí této vyhlášky“ nahrazují slovy „po-
dle přílohy č. 1 vyhlášky o skladování výbušnin5)“.

Poznámka pod čarou č. 5 zní:

„5) Vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění
vyhlášky č. 342/2001 Sb., vyhlášky č. 200/2006 Sb. a vy-
hlášky č. 12/2017 Sb.“.

11. V § 5 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod
čarou č. 6 znějí:

„(1) Bezpečnostní vzdálenost se stanoví podle
přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(2) Při výpočtu bezpečnostní vzdálenosti se do
obložení zahrnují všechny výbušniny, s výjimkou
výbušnin 1.4S podle Přílohy A k Evropské dohodě
o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí
(ADR)6). Jsou-li v objektu výbušniny různých tříd
nebezpečí, určí se bezpečnostní vzdálenosti pro vý-
bušninu nejvyšší třídy a skupiny nebezpečí, přičemž
se počítá s celkovým obložením. Je-li dílčí část ob-
jektu oddělena od ostatních způsobem zamezujícím
eskalaci následků vlivem iniciace výbušnin i v ostat-
ních částech, lze pro stanovení bezpečnostní vzdále-
nosti použít dílčí obložení části objektu; požadavek
se považuje za splněný, je-li dílčí část objektu od
ostatních oddělena způsobem zamezujícím přenos
výbuchu a požáru. Při určování bezpečnostní vzdá-
lenosti mezi dvěma vzájemně se ohrožujícími ob-
jekty se stanoví bezpečnostní vzdálenost pro každý
objekt zvlášť, přičemž rozhodující je větší z nich.
Bezpečnostní vzdálenost se počítá od stěny nebo
hrany ohrožujícího prostoru.

6) Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě ne-
bezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb.“.

12. V § 5 odstavce 4 a 5 znějí:

„(4) Pokud se v objektu nachází též střelivo,
munice či pyrotechnické výrobky v rámci jejich vý-

roby, laborace nebo delaborace, použijí se odstavce 1
až 3 a § 4 obdobně.

(5) Pokud je ohroženou stavbou stavba určená
pro střelivo, munici nebo pyrotechnické výrobky,
použijí se odstavce 1 až 3 a § 4 obdobně.“.

13. V § 6 odst. 1 větě čtvrté se číslice „8“ na-
hrazuje číslicí „5“.

14. V § 7 odst. 1 se věta druhá nahrazuje větou
„Požadavek podle věty první se považuje za splněný,
jsou-li použity stavební výrobky třídy reakce na
oheň A1, A2 nebo B, a v případě stavebních výrobků
ze dřeva výrobky s úpravou zajišťující třídu reakce
na oheň B, klasifikované podle právního předpisu
upravujícího technické podmínky požární ochrany
staveb7).“.

Poznámka pod čarou č. 7 zní:

„7) § 6 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách
požární ochrany staveb.“.

15. V § 8 se na konci odstavce 4 doplňuje věta
„Obložení příručního skladu se pro účely stanovení
bezpečnostních vzdáleností připočítává k obložení
objektu, ve kterém je zřízen, není-li splněna pod-
mínka podle § 5 odst. 2 věty třetí.“.

16. V § 13 odst. 1 se slova „a před nebezpeč-
nými účinky statické elektřiny“ zrušují a na konci
odstavce 1 se doplňují věty „V prostorách s nebez-
pečím výbuchu nebo požáru výbušnin v důsledku
účinků statické elektřiny se provedou opatření proti
hromadění elektrického náboje. V prostorách s ne-
bezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin se mohou
použít jen elektrická zařízení určená do tohoto pro-
středí; tento požadavek se považuje za splněný, jest-
liže je vyhověno požadavkům české technické
normy, která stanoví požadavky na elektrická zaří-
zení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo po-
žáru výbušnin8).“.

Poznámka pod čarou č. 8 zní:

„8) ČSN 33 2340 Elektrická zařízení v prostorech s nebez-
pečím výbuchu nebo požáru výbušnin.“.

17. V § 13 odst. 2 se slova „Objekty, ve kterých
přerušení elektrického proudu by mohlo způsobit“
nahrazují slovy „Objekty, ve kterých by přerušení
dodávky elektrického proudu mohlo způsobit ohro-
žení osob,“.
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18. § 14 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 9 zní:

„§ 14

Pomocné prostory

(1) Do objektu lze umístit jen nezbytně nutná
technická a technologická zařízení související s danou
výrobní operací a zřizují se v nich jen nezbytně
nutné prostory související s danou výrobní operací.

(2) Zřizuje-li se v objektu sanitární zařízení9)
nebo prostor nebo úkryt pro obsluhu, musí být od-
dělen od zbylé části objektu způsobem omezujícím
ohrožení osoby v tomto prostoru nebo úkrytu se
nacházející; nezřizují se však v zářezu valu. Věta
první se použije obdobně pro kancelářské prostory
a laboratoře; jde-li o laboratoř určenou k nakládání
s výbušninami, nesmí její obložení převýšit hodnotu
podle § 18 odst. 1.

9) § 54 odst. 1 nařízení vlády č. 361/2007 Sb.“.

19. V § 15 se odstavce 2 a 3 zrušují.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.

20. V § 16 odst. 2 se slova „zkušebny, vývojová
pracoviště a střelnice,“ nahrazují slovy „zkušebny
a vývojová pracoviště“.

21. V § 17 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako od-
stavce 1 až 4.

22. V § 18 se odstavce 2 až 4 a 8 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 až 7 se označují jako od-
stavce 2 až 4 a dosavadní odstavec 9 se označuje jako
odstavec 5.

23. V § 18 odst. 3 se za slovo „umístěné“ vkládá
slovo „zpravidla“.

24. V § 19 odstavec 1 zní:

„(1) Zkušebny slouží k stanovování a ověřování
funkčních a jiných vlastností výbušnin.“.

25. V § 19 se na konci odstavce 3 doplňuje věta
„Zkušebna musí být rovněž zabezpečena proti
vstupu nepovolaných osob oplocením nebo jiným
vhodným způsobem.“.

26. V § 19 odstavec 4 zní:

„(4) V případě, že zkoušky výbušnin ve zku-

šebně ohrožují obsluhu, zkušebna musí být opatřena
vhodným úkrytem pro obsluhu, a to ve vzdálenosti
zamezující ohrožení osoby v něm se nacházející
nebo v provedení zamezujícím ohrožení osoby
v něm se nacházející.“.

27. § 20 se včetně nadpisu zrušuje.

28. Část třetí se včetně nadpisu zrušuje.

29. V § 29 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

30. Příloha č. 1 se včetně nadpisu zrušuje.

31. V příloze č. 2 u druhu výroby „Výroba třa-
skavin a třaskavých složí“ se ve sloupci C věta „Ob-
jekty výroby a úpravy třaskavin a třaskavých složí
mokrou cestou s obsahem zvlhčovadla nad 10 %.“
zrušuje.

32. V příloze č. 2 u druhu výroby „Výroba čer-
ného prachu a jeho zpracování“ se ve sloupci C věta
„Výroba dvojné směsi na bázi ledek-uhlí, ledek-síra,
zpracování a laborace černého prachu za sucha“ zru-
šuje.

33. V příloze č. 2 u druhu výroby „Výroba
a zpracování trhavin plastických, poloplastických
a sypkých s výbušninami skupin AII a AIII“ se ve
sloupci C věta „Objekty pro přípravu vsádky dini-
trolátek (tavení, čerpání, vážení)“ zrušuje.

34. V příloze č. 2 se řádek druhu výroby „Vý-
roba trhavin DAP a emulsních trhavin“ zrušuje.

35. V příloze č. 2 u druhu výroby „Výroba py-
rotechnických složí skupiny 1“ se ve sloupci D věta
„Příprava oxidovadel a kovových prášků pro pyro-
technické slože skupiny 1“ zrušuje.

36. V příloze č. 2 u druhu výroby „Výroba mu-
nice s trhavinovou náplní třídy A“ se ve sloupci B
věty „Výroba a kompletace náplní bezdýmného pra-
chu, kompletace nábojek, sestava zápalkových šrou-
bů, zapalovačů a rozněcovačů. Povrchová úprava
munice (stříkání apod.). Balení“ zrušují a ve sloup-
ci C se za text „200 g)“ doplňují slova „ . Výroba
a kompletace náplní bezdýmného prachu, komple-
tace nábojek, sestava zápalkových šroubů, zapalo-
vačů a rozněcovačů.“.

37. V příloze č. 3 odst. 1 se slova „ohroženého
objektu a stupně jeho“ nahrazují slovy „ohrožené
stavby a stupně jejího“.
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38. V příloze č. 3 odst. 2 se slova „ohroženého
objektu, jeho“ nahrazují slovy „ohrožené stavby, je-
jího“.

39. V příloze č. 3 odst. 4 se slovo „koeficientu“
nahrazuje slovy „vybraných koeficientů“.

40. V příloze č. 3 odst. 6 písm. c) a odst. 7
písm. c), tabulce č. 1 v řádku bezpečnostního pás-
ma 2 a tabulce č. 4 v řádku bezpečnostního pás-
ma 3 se slovo „sociální“ nahrazuje slovem „sanitární“.

41. V příloze č. 3 odst. 2, odst. 6 písm. a),
odst. 7 písm. a), tabulkách č. 1 a 4 v řádku bezpeč-
nostního pásma 1 se slovo „výrobní“ zrušuje.

42. V příloze č. 3 odst. 3 a nadpisu tabulky č. 2
se slovo „výrobních“ zrušuje.

43. V příloze č. 3 odst. 6 písm. c) a odst. 7
písm. c) se slovo „objekty“ nahrazuje slovem
„stavby“.

44. V příloze č. 3 odst. 6 písm. b) a odst. 7
písm. b) se slova „výrobní objekt“ nahrazují slovy
„stavbu pro výrobu a skladování“.

45. V příloze č. 3 odst. 8 se slova „a ohrože-
ného objektu“ nahrazují slovy „objektu a ohrožené
stavby“.

46. V příloze č. 3 odst. 11 se slova „nebo se
nestanoví“ zrušují.

47. V příloze č. 3 se odstavce 13 a 14 zrušují.

48. V příloze č. 3 tabulkách č. 1, 2 a 4 se slova
„Ohrožený objekt“ nahrazují slovy „Ohrožená
stavba“ a v tabulce č. 1 se slova „Stupeň poškození
objektu“ nahrazují slovy „Stupeň poškození
stavby“.

49. V příloze č. 3 tabulkách č. 1 a 4 v řád-
ku bezpečnostního pásma 1 se slova „objekty malé
důležitosti“ nahrazují slovy „stavby malé důleži-
tosti“.

50. V příloze č. 3 tabulkách č. 1 a 4 v řádku
bezpečnostního pásma 1 se slova „a střelnice“ zru-
šují.

51. V příloze č. 3 tabulce č. 4 v řádku bezpeč-
nostního pásma 2 se slova „Výrobní objekty“ nahra-
zují slovy „Stavby pro výrobu a skladování“ a v řádku
bezpečnostního pásma 3 se slovo „objekty“ nahra-
zuje slovem „stavby“.

Čl. II

Přechodné ustanovení

Při změně dokončeného objektu, udržovacích
pracích nebo změně v užívání objektu musí být ob-
jekt uveden do souladu s vyhláškou č. 102/1994 Sb.,
ve znění účinném po nabytí účinnosti této vyhlášky.
Při změně části objektu nebo udržovacích pracích na
části objektu musí být uvedena příslušná část objektu
do souladu s vyhláškou č. 102/1994 Sb., ve znění
účinném po nabytí účinnosti této vyhlášky.

ČÁST DRUHÁ

Změna vyhlášky, kterou se stanoví požadavky
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování
výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků

pro tuto činnost

Čl. III

Vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví po-
žadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování
výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro
tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb., se
mění takto:

1. V úvodní větě vyhlášky se slova „§ 6 odst. 6,
§ 23 odst. 7, § 33 odst. 5, § 36 odst. 6 a v dohodě
s ministerstvem průmyslu České republiky podle
§ 23 odst. 7 a § 36 odst. 7 zákona České národní
rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušni-
nách a o státní báňské správě, ve znění zákona České
národní rady č. 542/1991 Sb.“ nahrazují slovy „§ 22
odst. 17 a § 36 odst. 6 zákona č. 61/1988 Sb., o hor-
nické činnosti, výbušinách a o státní báňské správě,
ve znění zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 376/2007
Sb., zákona č. 206/2015 Sb. a zákona č. 451/2016 Sb.,
(dále jen „zákon“)“.

2. § 1 včetně nadpisu a poznámek pod čarou
č. 1 a 16 zní:

„§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška stanoví

a) požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a bezpečnosti provozu při vý-
robě, zpracování, výzkumu, vývoji, zkoušení,
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ničení a zneškodňování výbušnin1) (dále jen
„práce s výbušninami“),

b) obsah provozní dokumentace pro činnosti po-
dle písmene a),

c) rozsah a podmínky výuky a podmínky získá-
ní způsobilosti k zacházení s výbušninami při
zneškodňování a ničení výbušnin v procesu vý-
roby a zpracování výbušnin,

d) požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobi-
lost pracovníků při výrobě, zpracování, výzku-
mu, vývoji a zkoušení výbušnin, a

e) druhy a obsah detekčních látek v plastických
trhavinách.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na ničení selhá-
vek v místě provádění trhacích prací podle jiného
právního předpisu16).

1) § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů.

16) Vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění
pozdějších předpisů.“.

3. V § 2 odst. 3 se slova „při němž pracovník
určený k této činnosti se nesmí od pracovníků vzdá-
lit“ nahrazují slovy „a to organizací pověřeným pra-
covníkem, který se nesmí od pracovníků vzdálit,
anebo jiným vhodným způsobem zaručujícím ob-
dobnou míru ochrany“.

4. § 3 včetně nadpisu zní:

„§ 3

Způsobilost pro práce s výbušninami

Osoba, která provádí práce s výbušninami, ja-
kož i osoba, která provádí úkoly v hodnocení a pre-
venci rizik při práci s výbušninami a osoba vypraco-
vávající a schvalující provozní dokumentaci podle
této vyhlášky musí mít odbornou způsobilost nej-
méně v rozsahu stanoveném v čl. 1 přílohy č. 1 k této
vyhlášce.“.

5. § 4 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 2 zní:

„§ 4

Pyrotechnik

Podmínky získání oprávnění pyrotechnika k za-
cházení s výbušninami při zneškodňování a ničení

výbušnin v procesu výroby a zpracování výbušnin,
včetně výzkumu, vývoje a pokusné výroby, splňuje
žadatel, pokud kromě požadavku na věk podle § 35
odst. 2 zákona

a) je plně svéprávný,
b) dosáhl alespoň základního vzdělání,
c) je bezúhonný podle § 34 odst. 2 zákona,

d) je zdravotně způsobilý k nakládání s výbušni-
nami, což doloží příslušným lékařským posud-
kem; za zdravotně způsobilého nelze uznat
toho, kdo trpí nemocemi vylučujícími zdravotní
způsobilost k práci při nakládání s výbušninami
podle vyhlášky o pracovnělékařských službách
a některých druzích posudkové péče2),

e) je odborně způsobilý pro práce s výbušninami
podle § 3 a

f) absolvoval výuku v pyrotechnickém kurzu po-
dle učebních osnov uvedených v příloze č. 1
k této vyhlášce a úspěšně složil zkoušku, jíž
je výuka v pyrotechnickém kurzu zakončena,
k prokázání teoretických a praktických znalostí
potřebných pro ničení a zneškodňování výbuš-
nin podle zkušebního řádu uvedeného v příloze
č. 1 k této vyhlášce.

2) Vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustano-
vení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních
službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a ně-
kterých druzích posudkové péče).“.

6. § 5 a 7 se včetně nadpisů a poznámek pod
čarou č. 3 až 5 zrušují.

7. V § 6 odst. 2 se slova „přihlašování a“ zru-
šují.

8. V § 8 odst. 1 se na konci textu písmene c)
doplňují slova „ ; zjistí-li při práci s výbušninami
nepravidelnosti a podezřelé jevy, z nichž se dá usu-
zovat na nebezpečí výbuchu, nesmí dále pokračo-
vat v práci s výbušninami a musí ohrožený prostor
opustit“.

9. V § 9 odst. 3 se slova „odpovědným zástup-
cem organizace“ nahrazují slovy „organizací, a to
nejméně jednou za rok“.

10. V § 9 odst. 5 se slova „pro pracovníky při
práci s výbušninami a při změně druhu práce pre-
ventivní zdravotnické prohlídky podle zvláštních
předpisů.7)“ nahrazují slovy „stálý dozor.“.

Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.
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11. § 11 se včetně nadpisu a poznámek pod ča-
rou č. 8 a 9 zrušuje.

12. V § 12 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 11 se označují jako od-
stavce 1 až 10.

13. V § 12 odst. 1 větě první se slova „ , jejichž
užívání může ovlivnit provoz objektu,“ zrušují a na
konci odstavce 1 se doplňují věty „Vnější prostor do
vzdálenosti 5 m od vnější stěny nebo hrany objektu
a vnitřní strana ochranného valu musí být průběžně
zbavovány hořlavého porostu a materiálu. Únikové
cesty a nouzové východy musí být udržovány prů-
chodné. Dopravní cesty a cesty pro chůzi musí být
udržovány tak, aby přeprava včetně přenášení vý-
bušnin po dopravních cestách a chůze po cestách
pro chůzi byla vždy bezpečná.“.

14. V § 12 se na konci odstavce 2 doplňuje věta
„V objektu smí být hořlavá kapalina, plyn nebo jiný
snadno hořlavý materiál jen v množství nezbytně
nutném pro pracovní úkony, a to ve vhodných ná-
dobách, na stanoveném místě a musí být označeny
způsobem předepsaným v provozní dokumentaci.“.

15. V § 12 odstavec 10 zní:

„(10) Pro laboratoře a zkušebny se použijí při-
měřeně odstavce 2 a 4, přičemž v nich mohou být
trvale ukládány vzorky výbušnin, pracuje-li se s nimi
pravidelně.“.

16. V § 13 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 11 se označují jako od-
stavce 1 až 10.

17. V § 13 odst. 7 se slova „hromadnému, těž-
kému nebo smrtelnému úrazu“ nahrazují slovy
„události, jež podléhá ohlašovací povinnosti podle
§ 6 odst. 3 písm. b) zákona nebo jiného právního
předpisu17)“ a slova „od úrazu“ se nahrazují slovy
„od takové události“.

Poznámka pod čarou č. 17 zní:

„17) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence
úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění na-
řízení vlády č. 170/2014 Sb.“.

18. V § 13 odstavce 9 a 10 znějí:

„(9) Požadavky na obsah provozní dokumen-
tace jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(10) Na výzkum a vývoj výbušnin a na výrobu
výbušnin v laboratořích nebo poloprovozu, jakož

i na zkoušení výbušnin, nejedná-li se o provádění
funkčních zkoušek sériově vyráběných výbušnin,
se použijí přiměřeně požadavky odstavců 1 až 9;
v provozní dokumentaci však musí být

a) určen pracovník odpovědný za tuto činnost,
b) stanoveny obecné bezpečnostní pokyny a

c) stanoveno nejvyšší povolené množství výbušnin
pro toto pracoviště.“.

19. § 14 včetně nadpisu zní:

„§ 14

Opravy strojů a zařízení

(1) Nejde-li o opravu standardně prováděnou
podle provozní dokumentace, provádí se oprava
stroje a zařízení jen na základě písemného příkazu
k opravě vydaného organizací. Příkaz k opravě je
součástí provozní dokumentace a obsahuje alespoň
a) vymezení stroje nebo zařízení včetně vymezení

pracoviště, kde bude oprava provedena,
b) popis postupu opravy,

c) nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti práce
a provozu před zahájením opravy, v jejím prů-
běhu a případně po jejím skončení, včetně očiš-
tění od zbytků výbušnin a kontroly čistoty,

d) určení osob odpovědných za provedení opravy,
e) způsob kontroly plnění opatření podle písme-

ne c) a kontroly provádění opravy, včetně
určení odpovědnosti za tuto činnost, a

f) časové vymezení platnosti příkazu, datum jeho
vydání a podpis vydávající osoby.

(2) O provedení opravy podle příkazu pořídí
organizace záznam, který je součástí provozní do-
kumentace.

(3) Má-li být oprava prováděna jinou osobou
než pracovníkem organizace, stroj nebo zařízení se
nejpozději před jeho předáním k opravě jinému sub-
jektu dokonale očistí od zbytků výbušnin a jiných
nebezpečných látek a směsí; odstavce 1 a 2 se použijí
přiměřeně.“.

20. V § 15 odst. 3 se na konci textu doplňují
slova „a nepřenosnými zapalovači“.

21. V § 15 odstavec 4 zní:

„(4) Použití otevřeného ohně je dovoleno jen
v nezbytně nutných případech, po provedení opa-
tření vylučujících možnost výbuchu nebo požáru
a současně za podmínky, že provozní dokumentace
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takový postup připouští. Nepřipouští-li provozní
dokumentace takový postup, lze tak učinit též na
základě písemného povolení organizace; písemné
povolení tvoří součást provozní dokumentace.“.

22. § 16 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 10 zní:

„§ 16

Elektrická zařízení a elektrostatická energie

V prostorách s nebezpečím výbuchu nebo po-
žáru výbušnin v důsledku účinků statické elektřiny
se provedou opatření proti hromadění elektrického
náboje. V prostorách s nebezpečím požáru nebo vý-
buchu výbušnin se mohou použít jen elektrická za-
řízení určená do tohoto prostředí. Tyto požadavky
se považují za splněné, jestliže je vyhověno požadav-
kům české technické normy, která stanoví poža-
davky na elektrická zařízení v prostorech s nebezpe-
čím výbuchu nebo požáru výbušnin a požadavkům
české technické normy stanovící požadavky na vy-
loučení nebezpečí statické elektřiny10).

10) ČSN 33 2340 Elektrická zařízení v prostorech s nebez-
pečím výbuchu nebo požáru výbušnin.
ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry – Část
32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny.“.

23. § 17 se včetně nadpisu zrušuje.

24. V nadpise části šesté se za slovo „BA-
LENÍ,“ vkládá slovo „VNITROPODNIKOVÁ“

a slovo „EVIDENCE,“ se zrušuje.

25. § 18 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 11 zní:

„§ 18

Balení a vnitropodniková přeprava

(1) Obal výbušniny musí být proveden tak, aby

a) chránil výbušninu před vnějšími vlivy prostředí,

b) jeho obsah nemohl uniknout,

c) byl k výbušnině netečný a neznamenal riziko
její iniciace,

d) umožňoval snadné vyjmutí výbušniny z něj a

e) při předepsané manipulaci nedošlo k jeho samo-
volnému otevření ani k poškození výbušniny.

(2) Požadavky odstavce 1 se považují za splně-
né, jsou-li splněny požadavky na obaly podle Pří-
lohy A k Evropské dohodě o mezinárodní silniční

přepravě nebezpečných věcí (ADR) a podle přímo
použitelného předpisu upravujícího klasifikaci,
označování a balení látek a směsí11).

(3) Výbušnina určená k vnitropodnikové pře-
pravě se na jejím obale zřetelně označí alespoň ná-
zvem výbušniny a datem výroby nebo jiným údajem
umožňujícím jeho identifikaci. Pro vzorky výbušnin
se použije obdobně věta první.

(4) Vnitropodniková přeprava včetně přenášení
výbušnin se řídí provozní dokumentací zpracovanou
podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

11) Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě ne-
bezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb.
Čl. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek
a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS
a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.“.

26. § 19 a 21 se včetně nadpisů a poznámky pod
čarou č. 12 zrušují.

27. V § 20 odst. 2 a v příloze č. 3 čl. 1 odst. 2 se
slova „schválených technologických postupů“ na-
hrazují slovy „provozní dokumentace“.

28. § 22 včetně nadpisu zní:

„§ 22

Ponechání místa v původním stavu

K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a bezpečnosti provozu při práci s výbušninami
se na místě, kde se přihodil závažný pracovní úraz
nebo kde došlo k závažné události, nebezpečnému
stavu nebo závažné provozní nehodě (havárii), které
podléhají ohlašovací povinnosti podle zákona, nesmí
nic měnit, dokud obvodní báňský úřad neprovedl
ohledání místa nebo neurčil jinak. Požadavek věty
první se neuplatní v případě záchrany postižených,
dalších záchranných prací nebo vylučuje-li to bez-
pečnost provozu. V takových případech organizace,
je-li to možné, pořizuje z místa před započetím pří-
slušných úkonů dokumentaci s vyznačením prove-
dených změn. Změny nutné z jiných závažných dů-
vodů mohou být provedeny pouze se souhlasem ob-
vodního báňského úřadu.“.

29. V § 23 se věta první zrušuje a za slova „De-
tekční látkou“ se vkládají slova „pro účely značko-
vání plastických trhavin“.
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30. V § 25 se odstavec 2 a označení odstavce 1
zrušují.

31. V příloze č. 1 články 1 a 2 včetně poznámky
pod čarou č. 18 znějí:
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32. V příloze č. 1 se články 3 a 4 včetně nadpisů
zrušují.

Dosavadní článek 5 se označuje jako článek 3.

33. V příloze č. 1 čl. 3 se odstavce 7 a 8 zrušují.

34. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 327/1992 Sb.
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35. V příloze č. 3 čl. 1 odst. 6 se slova „odpo-
vědný zástupce“ zrušují.

36. V příloze č. 3 čl. 2 se slova „místo, odpoví-
dající požadavkům zvláštních předpisů,13) a které
musí být schváleno podle zvláštních předpisů.14)“
nahrazují slovem „místo13),14).“.

Poznámky pod čarou č. 13 a 14 znějí:

„13) § 29 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.
Vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez-
pečnosti provozu v objektech určených pro výrobu
a zpracování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.

14) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.

37. V příloze č. 3 čl. 3 odst. 6 se slova „tech-
nologických postupech“ nahrazují slovy „provozní
dokumentaci“.

38. V příloze č. 3 čl. 3 odst. 8 se věta poslední
nahrazuje větou „Na provozní dokumentaci se po-
užije přiměřeně čl. 2 přílohy č. 2 k této vyhlášce.“.

39. V příloze č. 3 čl. 3 odst. 11 se věta poslední
zrušuje.

40. V příloze č. 3 čl. 4 odst. 2 se věta poslední
zrušuje.

41. V příloze č. 3 čl. 4 odst. 3 se slova „přimě-
řeně ustanovení zvláštních předpisů“ nahrazují slovy

Sbírka zákonů č. 216 / 2017Částka 79 Strana 2339



„obdobně ustanovení vztahující se ke způsobu roz-
nětu a k ochraně elektrického roznětu podle vyhláš-
ky o používání výbušnin16)“.

42. V příloze č. 3 čl. 4 odst. 9 se věta první
nahrazuje větou „Ničení se ukončuje signálem, který

se vyhlašuje po uplynutí stanovené čekací doby
a po prohlídce místa ničení pyrotechnikem, zatímco
ostatní pracovníci zůstávají na určených mís-
tech.“.

43. V příloze č. 4 tabulka v odstavci 2 zní:

„

Název detekční látky Minimální obsah

Ethylenglykoldinitrát (CAS č. 628-96-6) 0,2 % hm.

2,3-Dimethyl-2,3-dinitrobutan (CAS č. 3964-18-9) 1,0 % hm.

4-Nitrotoluen (CAS č. 99-99-0) 0,5 % hm.

“.

Čl. IV

Přechodná ustanovení

1. Odborná způsobilost získaná podle § 3 a 4
vyhlášky č. 327/1992 Sb., ve znění účinném přede
dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje
za odbornou způsobilost získanou podle této vy-
hlášky.

2. Osnova výuky v pyrotechnickém kurzu
podle vyhlášky č. 327/1992 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a sou-
visející učební texty, se považují za osnovu vý-
uky v pyrotechnickém kurzu a učební texty podle
této vyhlášky nejdéle do 30. června 2019.

ČÁST TŘETÍ

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Čl. V

Tato vyhláška byla oznámena v souladu se
směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU)
2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při posky-
tování informací v oblasti technických předpisů
a předpisů pro služby informační společnosti.

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. VI

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna
2017.

Předseda:

Ing. Štemberka v. r.

Sbírka zákonů č. 216 / 2017Strana 2340 Částka 79



Sbírka zákonů 2017Částka 79 Strana 2341



Sbírka zákonů 2017Strana 2342 Částka 79



Sbírka zákonů 2017Částka 79 Strana 2343



Sbírka zákonů 2017

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2017 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a na-
kladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní
tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO
CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem:
PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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