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Nabývání výbušnin

§ 25  odst. 3 poslední věta
Opakované nabývání výbušnin lze povolit pouze mezi jedním 
žadatelem a jedním dodavatelem.



Přeprava výbušnin

§ 25f odst. 1) zákona č. 61/1988 Sb. 
Kdo hlásí - komu bylo vydáno povolení

- organizace která organizuje přepravu nevyžadující
povolení

Kdy hlásí - alespoň 24 hod před zahájení (GPS) 
- alespoň 5 dní předem (bez GPS) jen do 1. 1. 2014
- nejpozději 2 hod před zahájením přepravy 

nespotřebovaných výbušnin



Přeprava výbušnin

Co hlásí Předávající organizace   Obchodní název org.:

Přebírající organizace Obchodní název org.:

Předpokl. trasa přepravy Adr. výchozího místa :

kg ks 
UN číslo Třída Obchodní název výbušniny rozbušky

Dopravce Obchodní název:

Dopravní prostředek Tovární značka vč. modelu:

Kontaktní telefon na PP ČR: 974848101  Operační odbor  (problematika přeprav)

974834436  Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál (pouze od 7.00 do 16.00)

GPS souřadnice koncového místa:

Sídlo:
IČ:

Datum zahájení přepravy (DD.MM.RRRR):

Úplný popis výbušniny Množství

Způsob dopravy:

nebo osobu odpovědnou za přepravu:

Přes (obce, čísla silnic nebo GPS souřadnice):

Adresa koncového místa:

Kontaktní telefon:
Email:

Hlášení přepravy výbušnin
Identifikátor:

Datum vydání povolení (DD.MM.RRRR):

GPS souřadnice vých. místa:

Kontaktní telefon:

Vydal (orgán státní báňské správy):

Sídlo:
IČ:

Email:

Lokalizační kód:

Sídlo:
IČ:

RZ:

Číslo povolení:

Čas zahájení přepravy (HH:MM):

Spojení na obsluhu dopravního prostředku:

Email:



Správní delikty

§ 44a odst. 3) zákona č. 61/1988 Sb. organizace se dopustí správního 
deliktu

písm. k) - jako organizace, které bylo uděleno povolení k nabývání, 
předávání, dovozu, vývozu nebo tranzitu výbušnin, nesplní povinnost podle §
25f odst. 1, 2, 4 nebo 6.

§ 44a odst. 4) zákona č. 61/1988 Sb. za správní delikt se uloží pokuta do

písm. b) – 2 000 000 Kč jde-li o správní delikt podle odst. 3 písm. k)



Přeprava výbušnin – nejčastější dotazy 1

Kdo je povinen hlásit přepravu?
Organizace, které bylo vydáno povolení, nebo organizace, která zajišťuje přepravu 
nevyžadující povolení vydané orgánem SBS.

Jakým způsobem a kdy oznámit případnou změnu
Pro potřeby hlášení změn byl formulář doplněn o „IDENTIFIKÁTOR“, změnu hlásit na 
formuláři za použití „identifikátoru“ původního hlášení. Zrušení přepravy se provede znovu 
zasláním formuláře se stejným identifikátorem, kdy se do položky: Číslo povolení napíše: 
STORNO.

Jaké povolení mám uvést na formulář, když hlásím přepravu výbušnin ke 
spotřebě a ke každé položce je jiné povolení?

Pokud se jedná o přepravu v rámci jedné organizace vepsat „NEPOVOLUJE SE“, formulář
byl upraven, aby bylo možno vepsat více povolení najednou.



Přeprava výbušnin – nejčastější dotazy 2

Pokud bude přepravu hlásit dopravce, kdo bude zasílat pololetní hlášení?
Vždy organizace, které bylo vydáno povolení orgánem SBS.

Co když stejnou přepravu nahlásí i nabyvatel i dopravce?
Musí se domluvit, ale obecně dopravce není ničím vázán a tato povinnost mu z žádného 
právního dokumentu nevyplývá.

Jak bude PČR kontaktovat řidiče?
Na hlášení je uveden kontakt na osobu zodpovědnou, a ta by neměla být za volantem, ale 
v centru organizace a může komunikovat.

Čas zahájení přepravy je požadován přesně – nelze uvést časové rozpětí.
Lze tento čas chápat jako orientační?

Nutno splnit požadavek zákona č. 61/1988 Sb., § 25f.



Přeprava výbušnin – nejčastější dotazy 3

Hlášení na PP ČR prostřednictvím datových schránek nemá oporu 
v zákoně, musím hlásit prostřednictvím DS?

Ano. S ohledem na bezpečnost přenášených dat, které jsou citlivé povahy PP ČR 
jednoznačně doporučuje oznamovat přepravy pomocí DS.

Jedná se o ohlašování přepravy i po železnici, popř. říční, letecká doprava?
V zákoně není žádná výjimka, pouze to bude bez GPS. Je doporučeno v takovém případě
kontaktovat PP ČR a konzultovat s nimi.

Je nutno uvádět v hlášení IČO zahraničních zákazníků?
Pokud IČ mají, tak ano. Může být uvedeno na přepravních dokladech, fakturách, smlouvách



Přeprava výbušnin – nejčastější dotazy 4

Jaké informace obsahuje oznámení o nespotřebovaných výbušninách ?
Hlásí se telefonicky, nemůže se podat na formuláři. Držitel povolení přijme takové opatření, 
aby řidič znal číslo přepravy (identifikátor) a mohl jej nahlásit telefonicky na operační odbor 
PP ČR. Nebude udáváno množství nespotřebované výbušniny.

Hlášení přepravy 24 hod. předem, nejpozději však do 12 hod. posledního 
pracovního dne před přepravou.

Musí být splněny obě podmínky. Platí hlavně pro přepravy konané o víkendech a v pondělí. 

V případě, že mám anebo přepravce má dopravní prostředek, určený k 
přepravě výbušnin po pozemních komunikacích, vybaven zařízením, které
umožňuje nepřetržité sledování jeho pohybu, stačí hlásit 24 hod před 
zahájením přepravy už dnes?

Ano, ale musí nahlásit lokalizační údaje pro GPS zařízení. Za splnění ostatních zákonem 
stanovených podmínek se tak děje již od začátku roku. 



Ing. Josef SLOVÁK

Děkuji za pozornost
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