Upozornění na legislativní změny v oblasti prekurzorů výbušnin
Dle 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 (dále jen nařízení 2019/1148)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R1148&from=EN
a připravovaného adaptačního zákona upozorňujeme na některé zásadní změny od 1. 2. 2021 (v mnoha případech i nezávislé na
průběhu legislativního procesu k novému adaptačnímu zákonu:
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=945
- prekurzory výbušnin podléhající omezení nesmějí být zpřístupněny osobám z řad široké veřejnosti (dle článku 5 nařízení 2019/1148 a
dle § 2 adaptačního zákona); přístup k prekurzorům výbušnin na základě tzv. registrace transakcí jako doposud již nebude možný
- hospodářský subjekt je povinen poskytnout informace o souvisejících povinnostech v rámci dodavatelského řetězce (dle článku 7
nařízení 2019/1148 a dle § 3 adaptačního zákona)
- hospodářský subjekt je povinen provést ověření při prodeji (dle článku 8 nařízení 2019/1148)
- rozšiřuje se oproti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 98/2013 seznam látek, které podléhají omezení (příloha I k nařízení
2019/1148)
- rozšiřuje se oproti nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 98/2013 seznam látek, u nichž podezřelé transakce podléhají
oznamování (příloha II nařízení 2019/1148)
Použitelnost nařízení 2019/1148 je od 1. 2. 2021, povolení řádně vydaná podle nařízení (EU) č. 98/2013 zůstávají v platnosti až do
uplynutí původně stanovené doby platnosti, nebo do 2. února 2022, podle toho, co nastane dříve. Držení, dovoz a používání
prekurzorů výbušnin podléhajících omezení, které byly nabyty v souladu s právními předpisy přede dnem 1. února 2021, osobami z
řad široké veřejnosti je povoleno do 2. února 2022.
K nařízení 2019/1148 vyšel pokyn k provádění:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020XC0624(01)&from=CS

Prodej a evidence modelářských paliv obsahujících nitromethan
Jedním z prekurzorů výbušnin podléhajícím omezení je nitromethan; v důsledku toho bude od 1. 2. 2021 možné prodávat
modelářská paliva obsahující více než 16% hmotnostních nitromethanu pouze spotřebitelům disponujícím platným
povolením vydávaným Českým báňským úřadem (ČBÚ) http://www.cbusbs.cz; při prodeji musí být ověřována jejich totožnost
a prodej evidován. Evidence musí být uchovávána po dobu nejméně 5 let a na požádání poskytnuta ke kontrole příslušným
orgánům (ČBÚ).
Při nákupu přes internet je nutno prodejci zaslat oskenovanou kopii platného povolení a občanského průkazu.
Dotčené výrobky jsou opatřeny upozorňujícím textem:
Nabytí, dovoz, držení nebo použití tohoto výrobku širokou veřejností je omezeno nařízením (EU) 2019/1148. Všechny podezřelé
transakce a významná zmizení a krádeže by měly být oznámeny příslušnému národnímu kontaktnímu místu

Ohlašování:
Krádeže a ztráty produktů obsahujících více než 16% hmotnostních nitromethanu ve větším rozsahu musejí být neprodleně
ohlášeny.
Kontaktní místo - slouží pro ohlášení krádeže nebo ztráty ve větším rozsahu:
Český báňský úřad v Praze, Kozí 4, Praha 1
email: prekurzory@cbusbs.cz
linka služby ČBÚ: 721 329 137
Krádeže nebo ztráty ve větším rozsahu je nutno nahlásit i Policii České republiky (§ 6 odst. 5 zákona č. 259/2014 Sb.)
Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV
Odbor zbraní a nebezpečných materiálů
pošt. schr. 41/NCOZ, 156 80 Praha 5 Zbraslav
Email: ncoz.t4@pcr.cz, ncoz.nkbt.info@pcr.cz
linka služby PČR: 974 842 333

Povolení k zpřístupnění prekurzorů výbušnin
Povolení vydává místně příslušný obvodní báňský úřad
Žádost o zpřístupnění prekurzoru
Žádost o zpřístupnění prekurzoru výbušnin podléhajícího povolení podle § 3 zákona č. 259/2014 Sb. (žádost směřujte místně
příslušnému obvodnímu báňskému úřadu)
http://www.cbusbs.cz/cs/prekurzory-vybusnin/informace-pro-spotrebitele/zakladni-informace-2

Dříve zakoupené produkty obsahující více než 16% hmotnostních nitromethanu zakoupené ve volném prodeji
nebo na základě povolení vydaného před 1. 2. 2021 mohou jejich držitelé používat a přechovávat do 2. 2. 2022
(nebo do doby vypršení původního povolení – dle toho, co nastane dříve). Poté to bude možné jen na základě
aktuálně platného povolení vydaného po 1. 2. 2021.

