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apod.)

Obsah

Celex. č.

Část první § 2
odst. 1

(1) Podle přímo použitelného předpisu se osobě z řad
široké veřejnosti zakazuje dovoz, držení a používání
prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení. Každému se
zakazuje zpřístupňování prekurzoru výbušnin podléhajícího
omezení osobě z řad široké veřejnosti.

32019R1148

Čl. 5 odst. 1

Prekurzory výbušnin podléhající omezení nesmějí být
zpřístupňovány osobám z řad široké veřejnosti ani
nesmějí být těmito osobami dováženy, drženy nebo
používány.

Část první § 2
odst. 2 a 3

(2) Omezení podle odstavce 1, jakož i další povinnosti
podle přímo použitelného předpisu ve vztahu k prekurzorům
výbušnin podléhajícím omezení, se vztahují na látku a směs,
o kterých to stanoví nařízení vlády vydané podle § 7 odst. 1
písm. a), obdobně.

32019R1148

Čl. 14 odst. 1

32019R1148

Čl. 14 odst. 2

32019R1148

Čl. 14 odst. 3

32019R1148

Čl. 8 odst. 2 věta
poslední

Pokud má členský stát oprávněné důvody domnívat se,
že by konkrétní látka, která není uvedena v přílohách I
nebo II, mohla být použita k nedovolené výrobě
výbušnin, může omezit nebo zakázat zpřístupňování,
dovoz, držení a používání takovéto látky nebo jakékoli
směsi nebo látky, které ji obsahují, nebo může stanovit,
že látka podléhá oznamovací povinnosti podle článku 9.
Pokud má členský stát oprávněné důvody domnívat se,
že by konkrétní látka uvedená v příloze I mohla být
použita k nedovolené výrobě výbušnin při koncentraci
rovné nebo nižší než mezní hodnoty stanovené ve
sloupci 2 nebo 3 tabulky v příloze I, může dále omezit
nebo zakázat zpřístupňování, dovoz, držení a používání
takovéto látky stanovením nižší mezní hodnoty.
Pokud má členský stát oprávněné důvody ke stanovení
mezní hodnoty, nad kterou má látka uvedená v příloze II
podléhat omezením vztahujícím se na prekurzory
výbušnin podléhající omezení, může omezit nebo
zakázat zpřístupňování, dovoz, držení a používání
takovéto látky stanovením této mezní hodnoty.
Členské státy mohou použít vzor prohlášení zákazníka
uvedený v příloze IV.

(3) Povinnosti podle přímo použitelného předpisu ve
vztahu k regulovaným prekurzorům výbušnin se vztahují na
látku a směs, o kterých to stanoví nařízení vlády vydané podle
§ 7 odst. 1 písm. b), obdobně.

Část první § 3
odst. 1

(1) K prokázání zamýšleného používání prekurzoru
výbušnin podléhajícího omezení podle čl. 8 odst. 2 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 je zákazník
povinen použít vzor prohlášení zákazníka uvedený v příloze
IV k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148.
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Český báňský úřad
b) plní úkoly, které pro Českou republiku vyplývají z čl. 10
odst. 2, čl. 12 odst. 2, čl. 14 odst. 4 a 5, čl. 19, čl. 20
odst. 3 a čl. 21 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2019/1148.
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Ustanovení (čl.,
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32019R1148

Čl. 11 odst. 1

32019R1148

Čl. 10 odst. 2

32019R1148

Čl. 12 odst. 2

32019R1148

Čl. 14 odst. 4

32019R1148

Čl. 14 odst. 5

32019R1148

Čl. 19 odst. 1

32019R1148

Čl. 20 odst. 3
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Každý členský stát zajistí, aby měl příslušné orgány
kontrolující správné uplatňování článků 5 až 9 (dále jen
"vnitrostátní kontrolní orgány").
Členské státy pořádají alespoň jednou ročně informační
akce uzpůsobené specifickým aspektům jednotlivých
odvětví používajících regulované prekurzory výbušnin.
Příslušné orgány zajistí, aby byly pokyny podle odstavce
1 pravidelně šířeny způsobem, který příslušné orgány
považují za přiměřený cílům těchto pokynů.
Členský stát, který omezuje nebo zakazuje látky podle
odstavců 1, 2 nebo 3, o těchto omezeních nebo zákazech
neprodleně informuje Komisi a ostatní členské státy,
přičemž uvede důvody tohoto rozhodnutí.
Členský stát, který omezuje nebo zakazuje látky podle
odstavců 1, 2 nebo 3, zvyšuje povědomí hospodářských
subjektů a on-line tržišť na svém území o těchto
omezeních a zákazech.
Do 2. února 2022 a poté jednou ročně předloží členské
státy Komisi informace o:
a)
počtu
hlášených
podezřelých
transakcí,
významných zmizení a krádeží;
b) počtu obdržených žádostí o povolení v rámci jejich
režimů povolování, které zachovaly nebo zavedly
podle čl. 5 odst. 3, jakož i o počtu vydaných
povolení a nejčastějších důvodech pro odmítnutí
vydání povolení;
c)
informačních akcích podle čl. 10 odst. 2;
d) kontrolách provedených podle článku 11, včetně
počtu
kontrol
a
počtu
kontrolovaných
hospodářských subjektů.
Členské státy poskytnou Komisi údaje a další podklady
nezbytné pro monitorování.
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Část první § 4
odst. 2

Obvodní báňské úřady

Část první § 4
odst. 3

Policie České republiky přijímá oznámení o podezřelých
transakcích, významných zmizeních a krádežích regulovaných
prekurzorů výbušnin podle čl. 8 odst. 3 a čl. 9 odst. 3 až 5
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 a
podle § 8, jakož i obdobná oznámení od orgánů jiných
členských států Evropské unie, a informace takto získané
poskytuje příslušným orgánům, včetně orgánů jiných
členských států Evropské unie, pokud je to nezbytné v zájmu
zajištění bezpečnosti; to platí i pro látky nebo směsi, které jsou
stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1.

Odpovídající předpis EU

Celex. č.

Ustanovení (čl.,
odst., písm., bod
apod.)

32019R1148

Čl. 21 odst. 2

32019R1148

Čl. 11 odst. 1

32019R1148

Čl. 9 odst. 3

a)

vykonávají
kontrolu
dodržování
povinností
hospodářských subjektů a on-line tržišť při
zpřístupňování regulovaných prekurzorů výbušnin
hospodářským subjektům a profesionálním uživatelům
podle čl. 7 odst. 1 a 3 a čl. 8 odst. 2 až 5 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 a
povinností hospodářských subjektů a on-line tržišť
souvisejících s odhalováním a oznamováním podezřelých
transakcí a významných zmizení a krádeží podle čl. 9
odst. 1, 2, 4 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2019/1148, jakož i dodržování týchž povinností ve
vztahu k látkám a směsím, které jsou stanoveny
nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. b),
b) vykonávají kontrolu zákazu držení a používání
prekurzorů výbušnin podléhajících omezení osobami
z řad široké veřejnosti, jakož i látek a směsí, které jsou
stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. a), a
c) projednávají přestupky podle tohoto zákona.
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Členské státy poskytnou Komisi informace nezbytné pro
vypracování této zprávy.
Každý členský stát zajistí, aby měl příslušné orgány
kontrolující správné uplatňování článků 5 až 9 (dále jen
"vnitrostátní kontrolní orgány").

Každý členský stát zřídí za účelem oznamování
podezřelých transakcí a významných zmizení a krádeží
jedno nebo více národních kontaktních míst s jasně
určeným telefonním číslem a e-mailovou adresou,
internetovým formulářem nebo jakýmkoli jiným
účinným nástrojem. Národní kontaktní místa jsou
dostupná 24 hodin denně sedm dní v týdnu.
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Část první § 4
odst. 4

Česká obchodní inspekce

Část první § 4
odst. 5 písm. a)

Celní úřad

Část první § 5
odst. 1

Osoba z řad široké veřejnosti, profesionální uživatel nebo
hospodářský subjekt se dopustí přestupku tím, že v rozporu s
čl. 5 odst. 1 nebo 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2019/1148 zpřístupní jiné osobě z řad široké veřejnosti
prekurzor výbušnin podléhající omezení, nebo zpřístupní jiné
osobě z řad široké veřejnosti látku nebo směs, které jsou
stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. a).

Odpovídající předpis EU

Celex. č.

Ustanovení (čl.,
odst., písm., bod
apod.)

Obsah

32019R1148

Čl. 11 odst. 1

Každý členský stát zajistí, aby měl příslušné orgány
kontrolující správné uplatňování článků 5 až 9 (dále jen
"vnitrostátní kontrolní orgány").

32019R1148

Čl. 11 odst. 1

Každý členský stát zajistí, aby měl příslušné orgány
kontrolující správné uplatňování článků 5 až 9 (dále jen
"vnitrostátní kontrolní orgány").

32019R1148

Čl. 13

Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení
a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich
uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné,
přiměřené a odrazující.

a)

vykonává kontrolu dodržování zákazu zpřístupňování
prekurzorů výbušnin podléhajících omezení osobám z řad
široké veřejnosti hospodářskými subjekty podle čl. 5
odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2019/1148, jakož i látek a směsí, které jsou stanoveny
nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. a),
b) vykonává kontrolu dodržování povinností hospodářských
subjektů podle čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2019/1148, jakož i povinností
ve vztahu k látkám a směsím, které jsou stanoveny
nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. b), a
c) projednává přestupky podle tohoto zákona.

a) vykonává kontrolu dodržování zákazu dovozu prekurzorů
výbušnin podléhajících omezení z jiného než členského
státu Evropské unie osobou z řad široké veřejnosti, jakož i
látek a směsí, které jsou stanoveny nařízením vlády podle
§ 7 odst. 1 písm. a),
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Osoba z řad široké veřejnosti se dopustí přestupku tím, že

32019R1148

Čl. 13

a) v rozporu s čl. 5 odst. 1 nebo 2 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 doveze, drží nebo
použije prekurzor výbušnin podléhající omezení, nebo
drží anebo použije látku nebo směs zneužitelnou
k nedovolené výrobě výbušnin, které jsou stanoveny
nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. a), nebo
Profesionální uživatel nebo hospodářský subjekt se dopustí
přestupku tím, že v rozporu s čl. 9 odst. 5 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 neohlásí Policii České
republiky významné zmizení nebo krádež regulovaného
prekurzoru výbušnin, nebo tuto povinnost nesplní ve vztahu
k látce nebo směsi, které jsou stanoveny nařízením vlády
podle § 7 odst. 1 písm. b).

Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení
a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich
uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné,
přiměřené a odrazující.

32019R1148

Čl. 13

Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení
a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich
uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné,
přiměřené a odrazující.

Hospodářský subjekt se dopustí přestupku tím, že

32019R1148

Čl. 13

Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení
a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich
uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné,
přiměřené a odrazující.

a)
b)

c)

d)

v rozporu s § 3 odst. 2 nesdělí příslušnému správnímu
orgánu požadované informace,
v rozporu s čl. 7 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2019/1148 nesplní informační povinnost,
nebo tuto povinnost nesplní ve vztahu k látce nebo směsi,
které jsou stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1
písm. a),
v rozporu s čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2019/1148 nezajistí nebo neprokáže, že
zajistil, aby jeho pracovník zapojený do prodeje
regulovaných prekurzorů výbušnin byl informován o
tom, který výrobek, který zpřístupňuje, obsahuje
regulované prekurzory výbušnin, a aby byl poučen
o povinnostech podle článků 5 až 9 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2019/1148, nebo tuto povinnost
nesplní ve vztahu k látce nebo směsi, které jsou
stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. b),
v rozporu s čl. 8 odst. 2 nebo 3 nařízení Evropského
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parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 neověří, že
potenciální zákazník je profesionálním uživatelem nebo
jiným hospodářským subjektem nebo zda zamýšlené
používání odpovídá obchodní činnosti, podnikání nebo
profesi potenciálního zákazníka, nebo tuto povinnost
nesplní ve vztahu k látce nebo směsi, které jsou
stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. a),
e) v rozporu s čl. 8 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2019/1148 neoznámí Policii České
republiky transakci nebo pokus o ni, nebo tuto povinnost
nesplní ve vztahu k látce nebo směsi, které jsou
stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. a),
f) v rozporu s čl. 9 odst. 1 nebo 4 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 neoznámí Policii
České republiky podezřelou transakci nebo pokus o ni,
nebo tuto povinnost nesplní ve vztahu k látce nebo směsi,
které jsou stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1
písm. b),
g) v rozporu s čl. 8 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2019/1148 neuchovává záznam o provedené
transakci s prekurzorem výbušnin podléhajícím omezení
ve stanoveném rozsahu nebo po stanovenou dobu, nebo
tuto povinnost nesplní ve vztahu k látce nebo směsi, které
jsou stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm.
a), nebo
h) v rozporu s čl. 9 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2019/1148 nezavede postupy na odhalování
podezřelých transakcí, nebo tuto povinnost nesplní ve
vztahu k látce nebo směsi, které jsou stanoveny nařízením
vlády podle § 7 odst. 1 písm. b).
Část první § 5
odst. 5

On-line tržiště se dopustí přestupku tím, že
a)

32019R1148

neučiní opatření podle čl. 7 odst. 3 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2019/1148, nebo tuto povinnost
nesplní ve vztahu k látce nebo směsi, které jsou
6

Čl. 13

Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení
a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich
uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné,
přiměřené a odrazující.
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stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. b),
neučiní opatření podle čl. 8 odst. 5 nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2019/1148, nebo tuto povinnost
nesplní ve vztahu k látce nebo směsi, které jsou
stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1 písm. a),
c) v rozporu s čl. 9 odst. 1 nebo nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 neoznámí Policii
České republiky podezřelou transakci nebo pokus o ni,
nebo tuto povinnost nesplní ve vztahu k látce nebo směsi,
které jsou stanoveny nařízením vlády podle § 7 odst. 1
písm. b), nebo
d) v rozporu s čl. 9 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2019/1148 nezavede postupy na odhalování
podezřelých transakcí, nebo tuto povinnost nesplní ve
vztahu k látce nebo směsi, které jsou stanoveny nařízením
vlády podle § 7 odst. 1 písm. b).
b)

Část první § 5
odst. 6

Za přestupek lze uložit pokutu do

32019R1148

Čl. 13

Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení
a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich
uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné,
přiměřené a odrazující.

Část první § 5
odst. 7

Za přestupek podle odstavce 1 spáchaný hospodářským
subjektem, jakož i za přestupek podle odstavce 4 písm. d), lze
spolu s pokutou uložit zákaz činnosti spočívající v zákazu
zpřístupňování regulovaných prekurzorů výbušnin, jakož i
látek nebo směsí, které jsou stanoveny nařízením vlády podle
§ 7 odst. 1.

32019R1148

Čl. 13

Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení
a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich
uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné,
přiměřené a odrazující.

Část první § 6
odst. 1

Přestupky podle tohoto zákona projednává

32019R1148

Čl. 13

Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení
a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich
uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné,
přiměřené a odrazující.

a)

100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo 3,
odstavce 4 písm. a) až c) nebo e) až h) nebo odstavce 5,
nebo
b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 nebo
odstavce 4 písm. d).

a)

obvodní báňský úřad, jde-li o přestupek podle § 5 odst. 1
spáchaný osobou z řad široké veřejnosti nebo
profesionálním uživatelem, a jde-li o přestupek podle § 5
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odst. 2 a 3, § 5 odst. 4 písm. a), b) a d) až h),
b) Česká obchodní inspekce, jde-li o jiný přestupek podle
tohoto zákona.
Část první § 7

(1) Vláda může nařízením stanovit,
a)

b)

v jaké jiné koncentraci je látka nebo směs uvedená
v příloze I k přímo použitelnému předpisu nad rámec
prekurzorů výbušnin podléhajících omezení zneužitelná k
nedovolené výrobě výbušnin, nebo která další látka nebo
směs, případně v jaké koncentraci, je nad rámec
prekurzorů výbušnin podléhajících omezení zneužitelná k
nedovolené výrobě výbušnin a obdobně se na ni vztahují
omezení a povinnosti pro prekurzory výbušnin
podléhající omezení podle přímo použitelného předpisu,
a
která další látka nebo směs, případně v jaké koncentraci,
je nad rámec regulovaných prekurzorů výbušnin
zneužitelná k nedovolené výrobě výbušnin a obdobně se
na ni vztahují povinnosti pro regulované prekurzory
výbušnin podle přímo použitelného předpisu.

32019R1148

Čl. 14 odst. 1

32019R1148

Čl. 14 odst. 2

32019R1148

Čl. 14 odst. 3

32019R1148

Čl. 23 odst. 2

(2) Nařízení podle odstavce 1 lze vydat pouze v případě, že
a)

taková látka nebo směs je na území členského státu
Evropské unie často zneužívána k nedovolené výrobě
výbušnin, nebo se lze důvodně domnívat, že tak bude
činěno, a
b) tím nedojde k nepřiměřenému omezení jinak dovolené
činnosti s takovou látkou nebo směsí.
Část sedmá
§ 15

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. února 2021.
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Pokud má členský stát oprávněné důvody domnívat se,
že by konkrétní látka, která není uvedena v přílohách I
nebo II, mohla být použita k nedovolené výrobě
výbušnin, může omezit nebo zakázat zpřístupňování,
dovoz, držení a používání takovéto látky nebo jakékoli
směsi nebo látky, které ji obsahují, nebo může stanovit,
že látka podléhá oznamovací povinnosti podle článku 9.
Pokud má členský stát oprávněné důvody domnívat se,
že by konkrétní látka uvedená v příloze I mohla být
použita k nedovolené výrobě výbušnin při koncentraci
rovné nebo nižší než mezní hodnoty stanovené ve
sloupci 2 nebo 3 tabulky v příloze I, může dále omezit
nebo zakázat zpřístupňování, dovoz, držení a používání
takovéto látky stanovením nižší mezní hodnoty.
Pokud má členský stát oprávněné důvody ke stanovení
mezní hodnoty, nad kterou má látka uvedená v příloze II
podléhat omezením vztahujícím se na prekurzory
výbušnin podléhající omezení, může omezit nebo
zakázat zpřístupňování, dovoz, držení a používání
takovéto látky stanovením této mezní hodnoty.

Použije se ode dne 1. února 2021.

Číslo předpisu EU (kód celex)
32019R1148

Název předpisu EU
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh
a o jejich používání, změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušení nařízení (EU) č. 98/2013
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