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Praha, 22. září 2021 
Č. j.: SBS 06936/2021/ČBÚ-22/8 

Na základě zmocnění stanoveného v bodě I. odst. 1 opatření č. 5/2021 předsedy Českého báňského úřadu, 
k ověřování odborné způsobilosti v oboru výbušnin a k formulářům žádostí o povolení nabývání, předávání, 
tranzitu, dovozu a vývoz výbušnin, za účelem aktualizace naplnění ustanovení § 36 odst. 5 zákona 
č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, 
vydává vedoucí oddělení výbušnin jménem Českého báňského úřadu 

Zkušební řád 
pro zkoušky žadatelů o oprávnění střelmistra a technického vedoucího odstřelů 

1) Účelem každé zkoušky je ověřit teoretické a praktické znalosti žadatelů o oprávnění potřebné pro 
bezpečné přivádění výbušnin k výbuchu při provádění trhacích prací, a to s přihlédnutím ke schváleným 
učebním osnovám příslušných kurzů a k požadované odbornosti. 

2) Příslušný orgán státní báňské správy může stanovit jednotný termín zkoušky v průběhu roku, přispěje-li 
to k hospodárnému výkonu činnosti. V takovém případě však o této skutečnosti předem informuje na své 
úřední desce. 

3) Zkouška se skládá z: 

a) písemného testu z níže uvedených zkušebních okruhů v rozsahu 30 otázek, na jehož vypracování 
náleží žadateli 30 minut: 

a1) bezpečnost a hygiena práce při nakládání s výbušninami, 
a2) právní předpisy upravující nakládání s výbušninami a související s příslušným oprávněním 

a příslušnou odborností, 
a3) právní předpisy upravující správní řízení,  
a4) charakteristiky, vlastnosti a konstrukce používaných výbušnin, 
a5) technologie trhacích prací podle příslušného oprávnění a příslušné odbornosti; 

b) vypracování zásadního řešení trhací práce požadované odbornosti, na jehož vypracování náleží 
žadateli 2 hodiny, jde-li o žadatele o oprávnění střelmistra, a 6 hodin v případě žadatele o oprávnění 
technického vedoucího odstřelů,  

c) ústní části ze zkušebních okruhů podle písmene a) v rozsahu nejméně 3 otázek. 

4) Předsedou zkušební komise je oprávněná úřední osoba, která podle povahy věci může přizvat další členy 
zkušební komise, zejména osoby znalé provádění trhacích prací vč. zaměstnanců Českého báňského 
úřadu. 

5) Výsledek jednotlivých částí zkoušky se hodnotí stupni „vyhověl“ nebo „nevyhověl“. Písemný test se 
hodnotí stupněm „vyhověl“, pokud je zodpovězeno alespoň 27 otázek správně. O výsledku části zkoušky 
spočívající ve vypracování zásadního řešení trhací práce a ústní části zkoušky rozhodne předseda zkušební 
komise s přihlédnutím k návrhu ostatních členů komise. Celkový výsledek zkoušky se hodnotí stupněm 
„vyhověl“, pokud žadatel dosáhl stupně „vyhověl“ ve všech jednotlivých částech zkoušky. 
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6) O průběhu zkoušky vyhotoví předseda zkušební komise protokol, který podepíší všichni členové zkušební 
komise a žadatel. V protokolu se uvede vyhodnocení každé části zkoušky, kterou žadatel absolvoval, 
včetně téma zásadního řešení trhací práce a položené otázky v rámci ústní části, a celkový výsledek 
zkoušky. 

7) Pokud žadatel při zkoušce nevyhověl, zkoušku může opakovat nejvýše jedenkrát v termínu stanoveném 
oprávněnou úřední osobou, a to nejdříve po uplynutí doby 6 měsíců. Část zkoušky, u které žadatel 
vyhověl, se zohlední při opakované zkoušce, aniž by ji žadatel musel znovu absolvovat. 

Michal Roháč 
vedoucí oddělení výbušnin 

-podepsáno elektronicky- 
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