
V Praze dne 21. května 2018  

Č.j. SÚJB/OS/10570/2018 

 

 

 

 

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, na základě Žádosti ze dne 9.5.2018 

 

 

 

Státní úřad pro jadernou bezpečnost jako povinný subjekt podle § 2 zákona č. 106/1999 Sb.,                

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel Vaši Žádost o poskytnutí 

informace dne 9.5.2018 v níže uvedeném rozsahu:  

 

„Žádám o vyjádření, zda existují nějaká legislativní omezení/pravidla ve využití látky RDX 

v pyrotechnických iniciátorech prodávaných zákazníkům pro civilní aplikace. 

 

Dodavatel: Eurenco Bofors AB, SE-691 86 Karslkoga, Sweden 

CE mark (číslo prohlášení o shodě): 0080.EXP.17.0013“ 

 

K předmětné Žádosti uvádíme následující:  

 

Ve věci legislativního omezení, resp. pravidel ve využití látky RDX v pyrotechnických iniciátorech 

prodávaných zákazníkům pro civilní aplikace, Vám sdělujeme, že z hlediska kompetence Státního 

úřadu pro jadernou bezpečnost, je podstatné pro stanovení dané látky, zda se jedná nebo nejedná         

o kontrolovanou položku dle přílohy vyhlášky č. 376/2016 Sb., o položkách dvojího použití v jaderné 

oblasti.  

Za podmínky, že předmětná látka RDX hexogen obsahuje více než 2 procenta trhaviny 

cyklotrimetylentrinitramin, zkrácené označení RDX, CAS 121-82-4, pak se jedná o kontrolovanou 

položku dle přílohy vyhlášky č. 376/2016 Sb., o položkách dvojího použití v jaderné oblasti.  

 

V případě, že by tato látka byla obsažena v pyrotechnických iniciátorech, podléhaly by i tyto iniciátory 

kontrole položek dvojího použití.  

V takovém případě je pak nutné při dovozu i vývozu do zemí mimo Evropskou unii žádat Státní úřad 

pro jadernou bezpečnost o vydání povolení k dovozu nebo vývozu podle § 9 odst. 5 písm. b) zákona  

č. 263/2016 Sb. V případě transferu mezi zeměmi Evropské unie je povinnost ohlásit provádění 

transferu jaderné položky podle § 11 atomového zákona.  

 

Vzhledem k tomu, že dle Vaší žádosti je dodavatelem předmětné položky Švédsko, doporučujeme 

Vám navštívit internetovou stránku SÚJB, dostupnou na adrese https://www.sujb.cz/nesireni-

jadernych-zbrani/informace-pro-ohlasovatele-transferu/, věnovanou přímo problematice transferů v 

rámci EU. 

Na závěr si Vás dovolujeme upozornit, že v případě vývozu kontrolovaných položek, je vzhledem k 

existenci tzv. dvoustupňového licenčního systému v České republice, nutné žádat o vývozní licenci 

také Licenční správu Ministerstva průmyslu a obchodu.  
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