
 

 
                         

Prekurzory výbušnin - informace k sortimentu dodávanému společností 

STACHEMA CZ s.r.o.  
 
 

Vážení obchodní partneři, 

dovolujeme si Vás upozornit, že od 1.2.2021 je použitelné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/1148 ze dne 20. června 2019, o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání. Stanovuje 
harmonizovaná pravidla týkající se zpřístupňování, dovozu, držení a použití látek nebo směsí, které by mohly být 
zneužity k nedovolené výrobě výbušnin, a to s cílem omezit jejich dostupnost pro širokou veřejnost a zajistit 
náležité oznamování podezřelých transakcí v rámci celého dodavatelského řetězce. 
 

Podle tohoto nařízení se rozumí: 
 
„prekurzorem výbušnin podléhajícím omezení“ látka uvedená v příloze I Nařízení EU 2019/1148 v 
koncentraci vyšší, než je odpovídající mezní hodnota stanovená ve sloupci 2 tabulky v příloze I, včetně 
směsi nebo jiné látky, ve které je některá z látek uvedených v této příloze obsažena v koncentraci vyšší, 
než je odpovídající mezní hodnota; 
 
„regulovaným prekurzorem výbušnin“ látka uvedená v příloze I nebo II Nařízení EU 2019/1148, 
včetně směsi nebo jiné látky, ve které je taková látka uvedená v těchto přílohách obsažena, s 
výjimkou homogenních směsí obsahujících více než 5 složek, v nichž je koncentrace každé látky 
uvedené v přílohách I nebo II nižší než 1 % hmotnostní; 
 
„podezřelou transakcí“ jakákoliv transakce týkající se regulovaného prekurzoru výbušnin, u které po 
zvážení veškerých 
relevantních faktorů existují oprávněné důvody pro podezření, že je daná látka nebo směs určena pro 
nedovolenou výrobu výbušnin.   
 

 Jak identifikovat podezřelou transakci 
• Zákazník chce koupit značně větší množství (bez logického vysvětlení) 
• Budoucí zákazník si změní adresu 
• Doručovací adresa nebo způsob doručení se změní 
• Platební metoda se změní 
• Kontaktní údaje daného zákazníka se změní 

 Důkazy podezřelého chování 
• Zákazník je nervózní, vyhýbá se otázkám 
• Není mu známo běžné využití tohoto produktu 
• Nejsou mu známy instrukce ohledně zacházení s tímto produktem 
• Není ochoten sdělit, jak plánuje tento produkt použít 
• Odmítne alternativní produkty s nižší (pro jeho použití však dostačující) koncentrací 
• Trvá na netradičních způsobech platby, například vyšší obnosy v hotovosti 
• Není ochoten poskytnout doklad totožnosti, adresu atd. 
• Požaduje balení nebo způsob dopravy takový, který není běžný, doporučený nebo 

očekávaný. 
 
 
 
 
 



 

 
 

Hospodářské subjekty a profesionální uživatelé mají povinnost: 

 Aktivně omezovat možnost krádeže a zmizení regulovaných prekurzorů výbušnin 

 Neprovést podezřelou transakci  
 
Hospodářské subjekty a profesionální uživatelé mají povinnost oznamovat do 24 hodin od zjištění: 

 významné krádeže, 

 významná zmizení, 

  podezřelé transakce bez ohledu na to, zda je potenciálním zákazníkem osoba z řad široké 
veřejnosti, profesionální uživatel nebo hospodářský subjekt. Povinnosti týkající se 
regulovaných prekurzorů výbušnin, včetně povinnosti oznamovat podezřelé transakce, by se 
měly vztahovat na všechny látky uvedené v přílohách I a II bez ohledu na jejich koncentraci.  

 
Při rozhodování, zda jsou zmizení nebo krádež významné, přihlédnou k tomu, zda je množství s 
ohledem na všechny okolností případu neobvyklé. 

Hlášení podezřelých transakcí/významných zmizení a krádeží se oznamuje na jedno ze dvou 
kontaktních míst: 

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 

Český báňský úřad  

Kozí 4 

Praha 1 

email:  prekurzory@cbusbs.cz   

linka služby ČBÚ: 721 329 137 

 

V příloze tohoto dopisu uvádíme seznam výrobků společnosti STACHEMA CZ s.r.o., které jsou pro 

svůj obsah látek: 

 prekurzorem výbušnin podléhajícím omezení, u kterých je prodej omezen, podrobněji viz 

příloha – Příloha č. 1 

 regulovaným prekurzorem výbušnin podléhající provozním opatřením a povinnosti oznámit krádeže, 

zmizení a podezřelé transakce – Příloha č. 2 

Pro doplňující informace se prosím obraťte na legislativa@stachema.cz 

Za společnost STACHEMA CZ s.r.o., dne 1.2.2021. 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

Bc. Martin Váša  
Výrobní ředitel 
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           Příloha č. 1 
 

Seznam výrobků, u kterých je prodej omezen pro nadlimitní obsah prekurzorů výbušnin 
podléhající omezení 

 

obchodní název výrobku název látky CAS koncentrace  
[% hm.] 

mezní 
hodnota  

Laguna pH minus Automat kyselina sírová ...% 7664-93-9 33 - 40 35 

 
U těchto výrobků platí následující omezení: 
 

- Výrobek nesmí být prodán spotřebiteli. Prodej je možný pouze právnické a fyzické 
podnikající osobě (profesionální uživatel). 

- Profesionální uživatel musí mít důvod k jejímu nákupu 
o „profesionální uživatel“ fyzická nebo právnická osoba nebo veřejný subjekt nebo skupina těchto osob či 

subjektů, které prokazatelně potřebují prekurzor výbušnin podléhající omezení pro účely vztahující se k jejich 
živnosti, podnikání nebo profesi, včetně zemědělské činnosti vykonávané v rámci plného nebo částečného 
úvazku a bez nutné spojitosti s rozlohou pozemku, na němž je tato zemědělská činnost prováděna, vylučují-li 
takové účely zpřístupnění tohoto prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení jiné osobě;  

  
- Prodej výrobku je vázán na ověření, bez něj nelze prodej uskutečnit a včetně zaslání 

vzorků! Pro ověření je nutné (čl. 8 Nařízení) : 
o Kopie dokladu totožnosti osoby, která je oprávněná zastupovat daného zákazníka 
o Doklad, že tatáž osoba je oprávněna zastupovat daného zákazníka 
o Informace o firmě (výpis z obchodního rejstříku, osvědčení o DIČ) 
o Plánované použití daného prekurzoru pro výbušniny 
o Dokument o deklarování konečného použití 

  
Pro uskutečnění nákupu kontaktujte naše prodejní místa, kde Vám sdělí podrobnosti a zašlou 
potřebné dokumenty k vyplnění a podpisu, na jejich základě je teprve možné prodej uskutečnit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
           Příloha č. 2 
 

Seznam výrobků, obsahující regulovaný prekurzor výbušnin, podléhající provozním 

opatřením a povinnosti oznámit krádeže, zmizení a podezřelé transakce 

obchodní název výrobku název látky CAS koncentrace  [% hm.] 

Laguna pH minus Automat kyselina sírová ...% 7664-93-9 33 - 40 

Laguna OXI junior peroxid vodíku roztok...% 7722-84-1 11 

3D GLUE aceton 67-64-1 92 - 99 

Aceton aceton 67-64-1 98 

BETODUR A1 dusičnan vápenatý 10124-37-5 30 

BETODUR A3 dusičnan sodný 7631-99-4 30 

BETODUR A5 dusičnan vápenatý 10124-37-5 43 - 53 

BETODUR A7 dusičnan vápenatý 10124-37-5 43 - 53 

BETODUR GOLD A5.1 dusičnan vápenatý 10124-37-5 34 - 42 

BLESKOVÁ BARVA aceton 67-64-1 14 - 16 

ČESKÝ PREN E25 EXTRÉM aceton 67-64-1 20 - 25 

ČESKÝ PREN E55 aceton 67-64-1 20 - 25 

ČESKÝ PREN E56 aceton 67-64-1 25 - 30 

ČESKÝ PREN E57 aceton 67-64-1 25 - 30 

FORTESIL - betonáž za mrazu dusičnan sodný 7631-99-4 25 

FORTESIL plastifikátor dusičnan sodný 7631-99-4 30 

FORTESIL urychlovač dusičnan vápenatý 10124-37-5 30 

GOLDPREN 50  aceton 67-64-1 20 - 25 

GOLDPREN 50BT  aceton 67-64-1 25 - 30 

Heffed, tmel na kov, NEW 
složka C 

aceton 67-64-1 97 - 100 

HSC PREN BT  aceton 67-64-1 25 - 30 

HSC PREN PROFI aceton 67-64-1 20 - 25 

Iniciátor pro PES pryskyřice 
XXII 100g 

peroxid vodíku roztok...% 7722-84-1 1 - 4 

KALKODUR dusičnan vápenatý 10124-37-5 7 

Laguna - lepidlo na bazénovou 
folii 

aceton 67-64-1 10 - 15 

LEAR OUTDOOR GRIP aceton 67-64-1 10 - 15 

Lignofix PREN aceton 67-64-1 25 - 30 

Lignofix Super aceton 67-64-1 3 

MIX RESIN BW aceton 67-64-1 80 - 100 

ŘEDIDLO BT aceton 67-64-1 35 - 45 

ŘEDIDLO D418 aceton 67-64-1 90 - 95 

Ředidlo HS aceton 67-64-1 2 - 7 

ŘEDIDLO LA  aceton 67-64-1 10 - 15 

ŘEDIDLO RS  aceton 67-64-1 25 - 35 

 



 

 

 

ŘEDIDLO UNILEP  aceton 67-64-1 30 - 40 

SLOVAPREN E55 aceton 67-64-1 20 - 25 

UNILEP D418  aceton 67-64-1 10 - 15 

UNILEP D418 ELASTICK aceton 67-64-1 10 - 15 

UNILEP D420 aceton 67-64-1 10 - 15 

UNILEP LA  aceton 67-64-1 10 - 15 

UNILEP LA/P aceton 67-64-1 10 - 15 

UNILEP RS1 aceton 67-64-1 9 - 15 

UNILEP SPRAY H11  aceton 67-64-1 9 - 11 

UNILEP SPRAY H22  aceton 67-64-1 20 - 25 

UNILEP SPRAY H23 aceton 67-64-1 20 - 25 

UNILEP SPRAY H24  aceton 67-64-1 20 - 25 

UNILEP SPRAY H33 aceton 67-64-1 9 - 11 

UNILEP SPRAY H35  aceton 67-64-1 9 - 11 

UNILEP SPRAY H6 aceton 67-64-1 9 - 11 

UNIXIN C50  aceton 67-64-1 20 - 25 

UNIXIN L200 aceton 67-64-1 3 - 6 

UNIXIN L200S  aceton 67-64-1 3 - 6 

Lepidlo na bazénovou fólii - 
329716 

aceton 67-64-1 10 - 15 

Ochranný nátěr na dřevo PLUS  aceton 67-64-1 3  1,6 

PROFIL PROFIFROST dusičnan vápenatý 10124-37-5 43 - 53 

PURSEAL  aceton 67-64-1 10 - 15 

SOUDAQUICK dusičnan vápenatý 10124-37-5 30 

SOUDAFROST dusičnan vápenatý 10124-37-5 43 - 53 

 

 

 

 
 
 


