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ZÁKON

ze dne 23. července 2015

o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů
(zákon o pyrotechnice)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:

ČÁST PRVNÍ

PYROTECHNICKÉ VÝROBKY

HLAVA I

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon zapracovává příslušné před-
pisy Evropské unie1) (dále jen „Unie“), upravuje
pravidla určená k dosažení volného pohybu pyrote-
chnických výrobků na vnitřním trhu, základní bez-
pečnostní požadavky, které musí pyrotechnické vý-
robky splňovat před jejich dodáním na trh, a další
požadavky pro zajištění ochrany lidského života,
zdraví, majetku, veřejné bezpečnosti, včetně ochrany
a bezpečnosti spotřebitelů, a to s přihlédnutím k záj-
mu na ochraně životního prostředí.

(2) Tento zákon dále upravuje

a) práva a povinnosti výrobců, dovozců, distribu-
torů pyrotechnických výrobků a osob s odbor-
nou způsobilostí,

b) výkon státní správy v oblasti pyrotechnických
výrobků,

c) posuzování shody pyrotechnických výrobků.

§ 2

Oblast působnosti

(1) Tento zákon se vztahuje na některé pyrote-
chnické výrobky, jejich skladování a zacházení
s nimi.

(2) Tento zákon se nevztahuje na

a) pyrotechnické výrobky, které jsou určeny k ne-
komerčnímu využití ozbrojenými silami České
republiky, ozbrojenými bezpečnostními sbory
České republiky nebo Hasičským záchranným
sborem České republiky,

b) pyrotechnické výrobky vyrobené nebo dove-
zené pro potřeby Českého úřadu pro zkoušení
zbraní a střeliva (dále jen „Úřad“) za účelem
jeho činností stanovených v § 52,

c) námořní zařízení podle jiných právních před-
pisů2),

d) pyrotechnické výrobky určené pro použití v le-
teckém a kosmickém průmyslu,

e) kapsle určené výhradně pro hračky podle jiných
právních předpisů3),

f) výbušniny podle jiných právních předpisů4),

g) střelivo včetně munice5),

h) zábavní pyrotechniku vyrobenou pro vlastní
potřebu výrobce se sídlem na území České re-
publiky, kterou Úřad schválí výlučně pro pou-
žívání na území České republiky a která zůstává
na území České republiky,
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1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU ze dne 12. června 2013 o harmonizaci právních předpisů
členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh.
Prováděcí směrnice Komise 2014/58/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se podle směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2007/23/ES zřizuje systém pro sledovatelnost pyrotechnických výrobků.

2) Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3) Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů.



i) úpravu povinností při výrobě pyrotechnických
výrobků.

§ 3

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) pyrotechnickým výrobkem výrobek obsahující
výbušné látky nebo směs výbušných látek
určené k produkci tepla, světla, zvuku, plynu,
kouře, nebo kombinace těchto efektů pomocí
samoudržujících se exotermických chemických
reakcí,

b) zábavní pyrotechnikou pyrotechnický výrobek
určený k zábavním účelům,

c) divadelní pyrotechnikou pyrotechnický výro-
bek určený pro použití na scénách uvnitř budov
i na venkovních scénách, včetně filmových a te-
levizních produkcí,

d) pyrotechnickým výrobkem pro použití ve vozi-
dle součást bezpečnostního zařízení ve vozidle,
která obsahuje pyrotechnické látky používané
k aktivaci tohoto nebo jiného zařízení,

e) osobou s odbornou způsobilostí osoba, které
bylo Českým báňským úřadem vydáno osvěd-
čení o odborné způsobilosti podle tohoto zá-
kona,

f) dodáním na trh dodání pyrotechnického vý-
robku k distribuci, spotřebě nebo použití na
trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať už za
úplatu nebo bezplatně,

g) uvedením na trh první dodání pyrotechnického
výrobku na trh Unie,

h) výrobcem podnikající fyzická nebo právnická
osoba uvádějící na trh pod svým jménem nebo
ochrannou známkou pyrotechnický výrobek,
který vyrábí, nebo který si nechává navrhnout
nebo vyrobit,

i) dovozcem podnikající fyzická nebo právnická

osoba usazená v Unii, která uvádí pyrotech-
nický výrobek ze třetí země na trh Unie,

j) distributorem podnikající fyzická nebo práv-
nická osoba v dodavatelském řetězci odlišná
od výrobce nebo dovozce, která dodává pyro-
technický výrobek na trh,

k) hospodářským subjektem výrobce, dovozce
nebo distributor,

l) technickou specifikací dokument, který udává
technické požadavky, které má pyrotechnický
výrobek splňovat,

m) harmonizačním předpisem Unie předpis Unie
harmonizující podmínky pro uvádění výrobků
na trh6),

n) harmonizovanou normou harmonizovaná
norma stanovená harmonizačním předpisem
Unie7),

o) posouzením shody postup k prokázání, zda
byly splněny základní bezpečnostní požadavky
na pyrotechnický výrobek,

p) oznámeným subjektem orgán nebo osoba, která
vykonává činnosti posuzování shody včetně ka-
librace, zkoušení, certifikace pyrotechnických
výrobků a dohledu podle tohoto zákona,

q) stažením z oběhu opatření, jehož cílem je na-
vrácení pyrotechnického výrobku, který byl již
dodán uživateli,

r) stažením z trhu opatření, jehož cílem je zabrá-
nit, aby byl pyrotechnický výrobek, který se
nachází v dodavatelském řetězci, dodán na trh,

s) označením CE označení, kterým výrobce vy-
jadřuje, že pyrotechnický výrobek je ve shodě
s příslušnými požadavky stanovenými harmo-
nizačním předpisem Unie, který upravuje při-
pojování tohoto označení8),

Sbírka zákonů č. 206 / 2015Částka 84 Strana 2443

6) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci,
změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/
/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/
/95/EHS a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES.

7) Čl. 2 bod 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012.
8) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008/ES ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky

na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.



t) příručním skladem sklad stavebně oddělený od
prodejní místnosti,

u) zacházením s pyrotechnickými výrobky jejich
výzkum, vývoj, nákup, prodej, dovoz, použí-
vání, ničení, zneškodňování, provádění ohňo-
strojů a ohňostrojných prací,

v) certifikátem certifikát EU přezkoušení typu,
certifikát shody a schválení systému jakosti.

HLAVA II

KATEGORIE PYROTECHNICKÝCH
VÝROBKŮ

§ 4

Kategorie pyrotechnických výrobků

(1) Výrobce zařadí pyrotechnické výrobky do
kategorií podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu, a to
podle způsobu použití nebo podle jejich účelu
a stupně nebezpečnosti, včetně úrovně hluku. Ozná-
mený subjekt v rámci posuzování shody potvrdí, zda
byl pyrotechnický výrobek správně zařazen do ka-
tegorií podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu.

(2) Pyrotechnické výrobky se zařazují do
těchto kategorií:

a) zábavní pyrotechnika do kategorie F1, F2, F3
nebo F4,

b) divadelní pyrotechnika do kategorie T1 nebo
T2,

c) ostatní pyrotechnické výrobky do kategorie P1
nebo P2.

§ 5

Věkové hranice a další omezení

(1) Hospodářský subjekt nebo osoba s odbor-
nou způsobilostí zpřístupní pyrotechnický výrobek
pouze osobě, která dosáhla věku

a) 15 let u pyrotechnických výrobků kategorie F1,

b) 18 let u pyrotechnických výrobků kategorie F2,
T1 nebo P1,

c) 21 let u pyrotechnických výrobků kategorie F3
anebo získala osvědčení o odborné způsobilosti
dle § 37.

(2) Pyrotechnické výrobky kategorie F1, F2,
T1, P1 nebo F3 může hospodářský subjekt nebo

osoba s odbornou způsobilostí zpřístupnit právnické
osobě nebo podnikající fyzické osobě pouze pro-
střednictvím osoby, která splňuje podmínky podle
odstavce 1.

(3) Pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2
nebo P2 může hospodářský subjekt nebo osoba s od-
bornou způsobilostí dodávat na trh nebo jinak zpří-
stupnit pouze osobám s odbornou způsobilostí.

(4) Pyrotechnické výrobky kategorie P1 pro
použití ve vozidlech včetně airbagů a předpínačů
bezpečnostních pásů nesmí být dostupné široké ve-
řejnosti, pokud tyto pyrotechnické výrobky nejsou
zabudovány do vozidla nebo odnímatelného dílu vo-
zidla.

HLAVA III

POSUZOVÁNÍ SHODY A OZNAČOVÁNÍ
PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ

§ 6

Předpoklad shody

(1) Pyrotechnické výrobky, které jsou ve shodě
s harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na
něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku
Evropské unie, se považují za výrobky, které jsou
ve shodě se základními bezpečnostními požadavky,
na které se tyto normy nebo jejich části vztahují.

(2) Základní bezpečnostní požadavky na pyro-
technické výrobky jsou uvedeny v příloze č. 2 k to-
muto zákonu.

§ 7

Postupy posuzování shody

(1) Postupy posuzování shody jsou

a) EU přezkoušení typu,

b) shoda založená na posouzení shody každého
jednotlivého výrobku, nebo

c) shoda založená na komplexním zabezpečení ja-
kosti, pokud jde o zábavní pyrotechniku kate-
gorie F4.

(2) Je-li shoda pyrotechnického výrobku po-
souzena postupem EU přezkoušení typu, musí být
tento postup pro účely uvedení na trh doplněn o po-
stup posouzení shody s typem, který je založen na

a) vnitřní kontrole výroby a zkouškách výrobku
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pod dohledem v náhodně zvolených interva-
lech,

b) zabezpečení jakosti výrobního procesu, nebo

c) zabezpečení jakosti výrobku.

(3) Vláda stanoví nařízením popis a obsah jed-
notlivých postupů posuzování shody, včetně doku-
mentace, která má být uchovávána u jednotlivých
postupů posuzování shody, a postup výrobce a ozná-
meného subjektu u jednotlivých postupů posuzování
shody.

§ 8

Předkládání pyrotechnických výrobků
oznámenému subjektu

(1) Výrobce je povinen před uvedením pyro-
technického výrobku na trh předložit tento výrobek
oznámenému subjektu k posouzení shody.

(2) Žádost o posouzení shody musí být pí-
semná a musí obsahovat

a) obchodní firmu a adresu sídla nebo jméno, pří-
jmení a adresu bydliště výrobce, popřípadě i do-
vozce,

b) místo trvalého pobytu, případně jinou adresu
pro doručování,

c) postup požadovaného posuzování shody,

d) prohlášení o tom, že stejná žádost nebyla po-
dána u jiného oznámeného subjektu.

(3) Výrobce k žádosti přiloží dokumentaci ná-
ležející k jednotlivým postupům posuzování shody.
Rozsah a popis této dokumentace u jednotlivých po-
stupů posuzování shody stanoví vláda nařízením.

(4) Výrobce k žádosti dále přiloží vzorek pyro-
technického výrobku. Výrobce je povinen na vyžá-
dání oznámeného subjektu poskytnout další vzorky
pyrotechnických výrobků, jsou-li potřebné pro po-
souzení jejich shody. Vzorky pyrotechnických vý-
robků se výrobci nevracejí.

§ 9

Postup oznámeného subjektu

(1) Oznámený subjekt na základě posouzení
shody vypracuje hodnotící zprávu, která vyhodnotí
dokumentaci náležející k jednotlivým postupům po-
suzování shody, předložené vzorky a případná pře-

zkoumání a zkoušky. Obsah této zprávy může být
zveřejněn jen se souhlasem výrobce.

(2) Prokáže-li se na základě posouzení shody,
že pyrotechnický výrobek splňuje základní bezpeč-
nostní požadavky, oznámený subjekt vydá výrobci

a) certifikát EU přezkoušení typu, jde-li o postup
podle § 7 odst. 1 písm. a),

b) certifikát shody, jde-li o postup podle § 7
odst. 1 písm. b),

c) osvědčení o schválení systému jakosti, jde-li
o postup podle § 7 odst. 1 písm. c),

d) osvědčení o posouzení shody, jde-li o postup
podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c).

(3) Neprokáže-li se na základě posouzení
shody, že pyrotechnický výrobek splňuje základní
bezpečnostní požadavky, oznámený subjekt certifi-
kát nebo osvědčení podle odstavce 2 nevydá a pyro-
technický výrobek nemůže být uveden na trh.

(4) Vláda stanoví nařízením popis a náležitosti
certifikátu EU přezkoušení typu a osvědčení o po-
souzení shody.

§ 10

EU prohlášení o shodě

(1) EU prohlášení o shodě vypracovává vý-
robce v případech, kdy to stanoví tento zákon.

(2) V EU prohlášení o shodě výrobce uvede, že
prokázal splnění základních bezpečnostních poža-
davků uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

(3) EU prohlášení o shodě obsahuje požadavky
stanovené pro příslušný postup posuzování shody
a musí být průběžně aktualizováno. Výrobce EU
prohlášení o shodě přeloží do úředního jazyka po-
žadovaného členským státem Unie, v němž je pyro-
technický výrobek uváděn nebo dodáván na trh.
Vzor EU prohlášení o shodě stanoví vláda naříze-
ním.

(4) Pokud má být pyrotechnický výrobek ve
shodě s požadavky podle více právních předpisů, vy-
pracuje výrobce pro všechny tyto stanovené poža-
davky jednotné EU prohlášení o shodě. V jednotném
EU prohlášení o shodě musí být uvedeny všechny
právní předpisy, s jejichž stanovenými požadavky je
výrobek ve shodě.

(5) Vypracováním EU prohlášení o shodě na
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sebe výrobce bere odpovědnost za soulad pyro-
technického výrobku s požadavky stanovenými
tímto zákonem.

(6) Kopii EU prohlášení o shodě poskytne vý-
robce na vyžádání příslušným orgánům.

§ 11

Rejstřík pyrotechnických výrobků

(1) Oznámený subjekt je povinen vést rejstřík
pyrotechnických výrobků, kterým udělil certifikát.

(2) Rejstřík pyrotechnických výrobků je ve-
řejně přístupný seznam, do něhož oznámený subjekt
zapisuje

a) identifikační údaje o výrobci podle § 19 odst. 3,

b) v případě dovozu identifikační údaje o dovozci
podle § 20 odst. 5,

c) registrační číslo pyrotechnického výrobku,

d) datum vydání certifikátu, případně datum skon-
čení jeho platnosti,

e) typ pyrotechnického výrobku, případně dílčí
typ,

f) u postupu posuzování shody podle § 7 odst. 2

1. postup posuzování shody pro fázi výroby a

2. oznámený subjekt provádějící posuzování
shody pro fázi výroby.

(3) Údaje podle odstavce 2 musí být uchová-
vány po dobu nejméně 10 let ode dne, kdy byl py-
rotechnický výrobek uveden na trh, nestanoví-li vý-
robce nebo dovozce dobu použitelnosti výrobku
delší. Oznámený subjekt je povinen pravidelně ak-
tualizovat rejstřík pyrotechnických výrobků a zpří-
stupnit jej způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Oznámený subjekt převede rejstřík pyro-
technických výrobků na jiný oznámený subjekt po-
dle tohoto zákona, je-li mu oznámení zrušeno; není-
-li takový subjekt, pak jej převede na oznamující
orgán podle § 42 odst. 1.

(5) Vzor formátu rejstříku podle odstavce 1 sta-
noví Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen
„ministerstvo“) vyhláškou.

§ 12

Označování pyrotechnických výrobků
a jejich sledovatelnost

(1) Za účelem sledovatelnosti pyrotechnických
výrobků označí výrobce tyto výrobky registračním
číslem, které přidělí oznámený subjekt provádějící
posuzování shody podle § 7. Registrační číslo se
skládá z těchto částí:

a) čtyřmístného identifikačního čísla oznámeného
subjektu, který vydal certifikát,

b) kategorie pyrotechnického výrobku, u nějž se
osvědčuje shoda, ve zkráceném formátu

1. F1, F2, F3 nebo F4 pro zábavní pyrotech-
niku,

2. T1 nebo T2 pro divadelní pyrotechniku ka-
tegorie,

3. P1 nebo P2 pro jiné pyrotechnické výrobky
kategorie, a

c) pořadového čísla, které oznámený subjekt při-
dělil pyrotechnickému výrobku.

(2) Registrační číslo podle odstavce 1 musí mít
následující strukturu: „XXXX – YY – ZZZZ…“,
kde XXXX je čtyřmístné identifikační číslo podle
odstavce 1 písm. a), YY je kategorie pyrotechnic-
kého výrobku podle odstavce 1 písm. b) a ZZZZ…
je pořadové číslo pyrotechnického výrobku podle
odstavce 1 písm. c).

(3) Výrobce nebo dovozce pyrotechnických
výrobků musí vést záznamy o všech registračních
číslech pyrotechnických výrobků, které vyrobí nebo
doveze, spolu s názvem výrobku, typem, případně
dílčím typem výrobku a místem jeho výroby, a to
nejméně po dobu 10 let od uvedení výrobku na trh.

(4) Výrobce nebo dovozce pyrotechnických
výrobků převede záznamy podle odstavce 3 v pří-
padě

a) své přeměny podle jiného právního předpisu9)
na nástupnickou právnickou osobu, nebo

b) svého zániku na oznámený subjekt podle § 42
odst. 1.

(5) V případě smrti nebo zániku výrobce nebo
dovozce pyrotechnických výrobků, pokud dědic
nebo právní nástupce nepokračuje v předmětu pod-
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nikání, převede dědic nebo právní nástupce záznamy
podle odstavce 3 na oznámený subjekt podle § 42
odst. 1, a to do 2 měsíců od pravomocného skončení
dědického řízení.

(6) Výrobce nebo dovozce pyrotechnických
výrobků poskytne oznámenému subjektu a České
obchodní inspekci na základě jejich pokynů infor-
mace uvedené v záznamech podle odstavce 3.

§ 13

Označení pyrotechnických výrobků,
které nejsou určeny pro použití ve vozidlech

(1) Výrobce zajistí, aby pyrotechnický výro-
bek, který není určen pro použití ve vozidlech, byl
viditelně, čitelně a nesmazatelně označen v úředním
jazyce členského státu Unie, v němž má být pyro-
technický výrobek spotřebitelům dostupný. Toto
označení musí být jasné, srozumitelné a rozezna-
telné.

(2) Označení pyrotechnického výrobku, který
není určen pro použití ve vozidlech, musí obsahovat

a) údaje o výrobci uvedené v § 19 odst. 3, je-li
výrobce usazen v Unii, nebo údaje o výrobci
uvedené v § 19 odst. 3 a údaje o dovozci uve-
dené v § 20 odst. 5, není-li výrobce usazen
v Unii,

b) název, druh, číslo a šarži nebo sérii pyrotechnic-
kého výrobku,

c) registrační číslo pyrotechnického výrobku,

d) minimální věkovou hranici podle § 5,

e) kategorii pyrotechnického výrobku podle § 4
odst. 2,

f) návod k použití,

g) čistý obsah výbušných látek,

h) dobu použitelnosti,

i) u zábavní pyrotechniky kategorií F3 a F4 rok
výroby a

j) údaje o bezpečné vzdálenosti u pyrotechnických
výrobků, u kterých je to vhodné.

(3) Na zábavní pyrotechnice musí být kromě
označení podle odstavce 2 dále uveden u

a) kategorie F1, je-li to vhodné, údaj „pouze pro
venkovní použití“ a minimální bezpečná vzdá-
lenost,

b) kategorie F2 údaj „pouze pro venkovní použití“
a případně minimální bezpečná vzdálenost,

c) kategorie F3 údaj „pouze pro venkovní použití“
a minimální bezpečná vzdálenost,

d) kategorie F4 údaj „pouze pro použití osobami
s odbornou způsobilostí“ a minimální bezpečná
vzdálenost.

(4) Na divadelní pyrotechnice musí být kromě
označení podle odstavce 2 dále uveden u

a) kategorie T1, je-li to vhodné, údaj „pouze pro
venkovní použití“ a minimální bezpečná vzdá-
lenost,

b) kategorie T2 údaj „pouze pro použití osobami
s odbornou způsobilostí“ a minimální bezpečná
vzdálenost.

(5) Není-li na pyrotechnickém výrobku dosta-
tek místa, aby bylo možno splnit požadavky na
označení podle odstavců 2 až 4, uvedou se tyto in-
formace na nejmenším balení pyrotechnického vý-
robku určeného k prodeji.

§ 14

Označování pyrotechnických výrobků
pro použití ve vozidlech

(1) Hospodářský subjekt zajistí, aby označení
na pyrotechnickém výrobku pro použití ve vozi-
dlech obsahovalo

a) údaje o výrobci uvedené v § 19 odst. 3,

b) název a druh pyrotechnického výrobku,

c) registrační číslo a číslo výrobku, šarže nebo sé-
rie a

d) bezpečnostní pokyny, je-li to nutné.

(2) Není-li na pyrotechnickém výrobku pro
použití ve vozidlech dostatek místa pro označení
podle odstavce 1, uvede se toto označení na obalu.

(3) Hospodářský subjekt dodá uživateli, který
pyrotechnické výrobky pro použití ve vozidle
v rámci své podnikatelské činnosti zabuduje do vo-
zidla nebo odnímatelného dílu vozidla, bezpečnostní
list pro pyrotechnický výrobek pro použití ve vozi-
dlech, který se sestavuje podle přímo použitelného
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předpisu Unie10) a který zohledňuje specifické po-
třeby těchto uživatelů. Bezpečnostní list dodá v ja-
zyce, který tento uživatel požaduje, a to v listinné
podobě, případně v elektronické podobě, pokud o to
uživatel požádá.

HLAVA IV

OZNAČENÍ CE

§ 15

Pravidla a podmínky pro připojování
označení CE a jiných označení

Kromě obecných zásad podle přímo použitel-
ného předpisu Unie8) musí být označení CE vyzna-
čeno v souladu s následujícími požadavky:

a) označení CE se viditelně, čitelně a nesmazatelně
připojí k pyrotechnickému výrobku; pokud to
vzhledem k povaze pyrotechnického výrobku
není možné nebo odůvodněné, musí být ozna-
čení připojeno k obalu a průvodním dokumen-
tům,

b) označení CE se připojí před uvedením pyro-
technického výrobku na trh,

c) za označením CE následuje identifikační číslo
oznámeného subjektu, byl-li tento subjekt za-
pojen do fáze kontroly výroby; identifikační
číslo oznámeného subjektu připojuje oznámený
subjekt nebo je připojeno podle jeho pokynů
výrobcem,

d) za označením CE, případně za identifikačním
číslem oznámeného subjektu může následovat
jakákoli jiná značka označující zvláštní riziko
nebo použití.

HLAVA V

HOSPODÁŘSKÝ SUBJEKT

§ 16

Povinnosti hospodářského subjektu

(1) Hospodářský subjekt může dodávat na trh

pouze pyrotechnické výrobky, které splňují poža-
davky tohoto zákona.

(2) Hospodářský subjekt vede seznam, do kte-
rého se zapisují informace o každém hospodářském
subjektu, který mu dodal nebo kterému dodal pyro-
technický výrobek. Do seznamu se zapisuje jméno,
obchodní firma, identifikační číslo a datum dodání
pyrotechnického výrobku. Tyto informace o hospo-
dářském subjektu a dodání pyrotechnického vý-
robku se uchovávají po dobu nejméně 10 let od jeho
dodání.

(3) Hospodářský subjekt poskytne na žádost
příslušnému kontrolnímu orgánu informace ze se-
znamu podle odstavce 2.

§ 17

Povinnosti hospodářského subjektu
při vystavování

(1) Při vystavování na veletrzích, výstavách
a předváděcích akcích za účelem uvádění pyro-
technických výrobků na trh může hospodářský sub-
jekt předvádět a používat i pyrotechnické výrobky,
které neodpovídají požadavkům tohoto zákona nebo
přímo použitelnému předpisu8), za podmínky, že
jsou viditelně opatřeny označením, které nese jméno
a datum konání dotčeného veletrhu, výstavy nebo
předváděcí akce a které informuje o tom, že pyro-
technické výrobky neodpovídají tomuto zákonu
nebo přímo použitelnému právnímu předpisu a jsou
neprodejné.

(2) Při vystavování hospodářský subjekt zajistí
přijetí bezpečnostních opatření. Požadavky na bez-
pečnostní opatření k zajištění protipožárních opa-
tření, označení, skladování a používání pyrotechnic-
kých výrobků, vymezení a zajištění ohroženého
prostoru a podmínky při vystavování pyrotechnic-
kých výrobků stanoví ministerstvo vyhláškou.

Povinnosti výrobce

§ 18

(1) Výrobce může uvádět na trh pouze pyro-
technické výrobky, u kterých byla posouzena shoda.

(2) Při uvádění pyrotechnických výrobků na
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trh musí výrobce zajistit, aby tyto výrobky byly na-
vrženy a vyrobeny v souladu se základními bezpeč-
nostními požadavky.

(3) Výrobce vypracuje dokumentaci stanove-
nou u jednotlivých postupů posuzování shody v na-
řízení vlády a zajistí provedení příslušného postupu
posouzení shody. Byl-li soulad pyrotechnického vý-
robku s požadavky stanovenými v postupu posuzo-
vání shody prokázán podle § 7 odst. 1 písm. b) ne-
bo c) nebo § 7 odst. 2, vypracuje výrobce EU pro-
hlášení o shodě a připojí označení CE.

(4) Výrobce uchovává dokumentaci stanovenou
u jednotlivých postupů posuzování shody v nařízení
vlády a EU prohlášení o shodě nejméně po dobu
10 let po uvedení pyrotechnického výrobku na trh.

(5) Výrobce zajistí, aby výrobní proces a jeho
kontrola byly ve shodě s typem uvedeným v certifi-
kátu a s požadavky tohoto zákona.

(6) Výrobce je povinen používat schválený sy-
stém jakosti pro výrobu, výstupní kontrolu, kon-
strukci a zkoušky a o změnách informuje oznámený
subjekt.

(7) V případě sériové výroby je povinen použí-
vat výrobce postupy zajišťující shodu s tímto záko-
nem.

§ 19

(1) Výrobce, za účelem ochrany zdraví a bez-
pečnosti spotřebitelů, provádí na základě pokynu
kontrolního orgánu zkoušky a ověřování pyro-
technických výrobků dodávaných na trh. O těchto
zkouškách, ověřování a jejich výsledcích průběžně
informuje distributory.

(2) Výrobce vede evidenci stížností uživatelů
pyrotechnických výrobků, nevyhovujících pyro-
technických výrobků a pyrotechnických výrobků
stažených z oběhu.

(3) Výrobce uvede na pyrotechnickém vý-
robku, nebo není-li to možné, na obalu nebo v do-
kladu přiloženém k výrobku své jméno a příjmení,
obchodní firmu, popřípadě ochrannou známku

a kontaktní adresu. Adresa musí obsahovat jediné
místo, na kterém lze výrobce kontaktovat.

(4) Výrobce zajistí, aby byl k pyrotechnickému
výrobku přiložen návod k použití ve srozumitelné
formě. Tento návod k použití a další označení musí
být rovněž jasné, rozeznatelné a nesmazatelné.

(5) Výrobce, který se domnívá nebo má důvod
se domnívat, že pyrotechnický výrobek, který uvedl
na trh, není ve shodě s tímto zákonem, přijme oka-
mžitě nezbytná opatření k nápravě, nebo v případě
potřeby opatření k jeho stažení z trhu nebo z oběhu.
Představuje-li takový pyrotechnický výrobek riziko,
informuje výrobce neprodleně o této skutečnosti pří-
slušné orgány členských států Unie, v nichž pyro-
technický výrobek dodal na trh, a uvede podrobnosti
zejména o nesouladu s požadavky stanovenými
tímto zákonem (dále jen „nesoulad“) a o přijatých
nápravných opatřeních.

(6) Výrobce předloží příslušnému kontrolnímu
orgánu na základě jeho pokynu v listinné nebo elek-
tronické podobě ve srozumitelné formě všechny in-
formace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody.
Na základě pokynu tohoto kontrolního orgánu
s ním výrobce spolupracuje při každém opatření při-
jatém s cílem odstranit riziko, které představuje py-
rotechnický výrobek, který uvedl na trh.

(7) Výrobce je povinen spolupracovat s ozná-
meným subjektem při výkonu dohledu podle § 49
odst. 4.

Povinnosti dovozce

§ 20

(1) Dovozce může uvádět na trh pouze pyro-
technické výrobky, u kterých byla posouzena shoda.

(2) Dovoz vybraných pyrotechnických vý-
robků podléhá povolení k dovozu, stanoví-li tak jiný
právní předpis11). Ministerstvo poskytne Úřadu po-
třebné informace o vydaných povoleních k dovozu
a uskutečněných dovozech.

(3) Před uvedením pyrotechnického výrobku
na trh dovozce zajistí, aby výrobce provedl příslušný
postup posuzování shody podle § 7. Byl-li soulad
pyrotechnického výrobku s požadavky stanovenými
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v postupu posuzování shody prokázán podle § 7
odst. 1 písm. b) nebo c) nebo § 7 odst. 2, zajistí do-
vozce, aby výrobce vydal EU prohlášení o shodě,
aby pyrotechnický výrobek byl opatřen označe-
ním CE, byly k němu přiloženy požadované do-
klady a smluvně též zajistí, aby výrobce dodržel po-
žadavky stanovené v § 18 odst. 7 a § 19 odst. 3 a 4.

(4) Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se
domnívat, že pyrotechnický výrobek není ve shodě
se základními bezpečnostními požadavky stanove-
nými v příloze č. 2 k tomuto zákonu, nesmí uvést
pyrotechnický výrobek na trh, dokud nebude zjed-
nána náprava. Představuje-li pyrotechnický výrobek
riziko, informuje o tom neprodleně výrobce a pří-
slušný kontrolní orgán.

(5) Dovozce uvede ve srozumitelné formě na
pyrotechnickém výrobku, nebo není-li to možné,
na obalu nebo v dokladu přiloženém k výrobku
své jméno a příjmení, obchodní firmu, popřípadě
ochrannou známku a kontaktní adresu.

(6) Dovozce zajistí, aby byl k pyrotechnickému
výrobku přiložen návod k použití ve srozumitelné
formě.

§ 21

(1) Dovozce, za účelem ochrany zdraví a bez-
pečnosti spotřebitelů, provádí na základě pokynu
příslušných orgánů zkoušky vzorků a ověřování py-
rotechnických výrobků dodávaných na trh. O těchto
zkouškách, ověřování a jejich výsledcích průběžně
informuje distributory.

(2) Dovozce vede evidenci stížností uživatelů
pyrotechnických výrobků, nevyhovujících pyro-
technických výrobků a pyrotechnických výrobků
stažených z oběhu.

(3) Dovozce, který se domnívá nebo má důvod
se domnívat, že pyrotechnický výrobek, který uvedl
na trh, není ve shodě s tímto zákonem, přijme oka-
mžitě nezbytná nápravná opatření k uvedení pyro-
technického výrobku do shody nebo v případě po-
třeby opatření k jeho stažení z trhu nebo z oběhu.
Představuje-li takový pyrotechnický výrobek riziko,
informuje neprodleně příslušný kontrolní orgán
o této skutečnosti a uvede podrobnosti zejména o ne-
souladu a o přijatých nápravných opatřeních.

(4) Dovozce po dobu deseti let po uvedení py-
rotechnického výrobku na trh uchovává kopii EU

prohlášení o shodě pro potřeby příslušného kontrol-
ního orgánu a zaručuje, že dokumentace stanovená
u jednotlivých postupů posuzování shody v nařízení
vlády může být těmto orgánům na požádání před-
ložena.

(5) Dovozce předloží příslušnému kontrolnímu
orgánu na základě jeho pokynu v listinné nebo elek-
tronické podobě ve srozumitelné formě všechny in-
formace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody.
Na základě pokynu tohoto kontrolního orgánu
s ním dovozce spolupracuje při každém opatření při-
jatém s cílem odstranit riziko, které představuje py-
rotechnický výrobek uvedený na trh.

§ 22

Povinnosti distributora

(1) Distributor může dodávat na trh pouze py-
rotechnické výrobky, u kterých byla posouzena
shoda a u kterých nebyla překročena doba jejich
použitelnosti.

(2) Před dodáním pyrotechnického výrobku na
trh distributor ověří, zda byl pyrotechnický výrobek
opatřen označením CE, zda jsou k němu ve srozu-
mitelné formě přiloženy požadované doklady a zda
výrobce nebo dovozce zajistili, aby pyrotechnický
výrobek obsahoval označení v souladu s tímto zá-
konem.

(3) Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod
se domnívat, že pyrotechnický výrobek není ve
shodě se základními bezpečnostními požadavky sta-
novenými v příloze č. 2 k tomuto zákonu, nesmí
dodat pyrotechnický výrobek na trh, dokud nebude
zjednána náprava. Pokud pyrotechnický výrobek
představuje riziko, informuje o tom neprodleně dis-
tributor výrobce nebo dovozce a příslušný kontrolní
orgán.

(4) Distributor, který se domnívá nebo má dů-
vod se domnívat, že pyrotechnický výrobek, který
dodal na trh, není ve shodě s tímto zákonem, zajistí,
aby byla přijata nezbytná nápravná opatření k uve-
dení pyrotechnického výrobku do shody nebo v pří-
padě potřeby opatření k jeho stažení z trhu nebo
z oběhu. Představuje-li takový pyrotechnický výro-
bek riziko, informuje neprodleně příslušný kontrolní
orgán a uvede podrobnosti o nesouladu a o přijatých
nápravných opatřeních.

(5) Distributor předloží příslušnému kontrol-
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nímu orgánu na základě jeho pokynu v listinné nebo
elektronické podobě ve srozumitelné formě všechny
informace a dokumentaci nezbytné k prokázání
shody pyrotechnického výrobku s technickými po-
žadavky. Na základě pokynu tohoto kontrolního
orgánu s ním distributor spolupracuje při přijímání
opatření za účelem odstranění rizika, která předsta-
vují pyrotechnické výrobky dodané na trh.

§ 23

Další povinnosti dovozce a distributora

Pokud dovozce nebo distributor uvede pyro-
technický výrobek na trh pod svým jménem nebo
ochrannou známkou nebo pokud upraví pyro-
technický výrobek, jenž byl na trh již uveden, tako-
vým způsobem, který může ovlivnit jeho shodu s po-
žadavky, je v takovém případě považován za vý-
robce a vztahují se na něj povinnosti výrobce podle
§ 18 a 19.

HLAVA VI

ZACHÁZENÍ S PYROTECHNICKÝMI
VÝROBKY

§ 24

Prodej pyrotechnických výrobků

(1) Hospodářský subjekt nebo osoba s odbor-
nou způsobilostí mohou prodávat pouze pyro-
technické výrobky

a) u kterých byla posouzena shoda,

b) které jsou označeny v souladu s ustanovením
§ 15 tohoto zákona,

c) v původním balení výrobce,

d) za podmínky dodržení věkové hranice podle § 5
odst. 1,

e) které jsou označeny v souladu s § 13 nebo § 14 a

f) u kterých nebyla překročena doba použitel-
nosti.

(2) Pokud jsou pyrotechnické výrobky prodá-
vány prostřednictvím internetu, jsou hospodářský

subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí po-
vinny přijmout opatření k zajištění

a) jejich zpřístupnění prokazatelným způsobem
pouze osobám splňujícím věkové hranice podle
§ 5 odst. 1,

b) jejich přepravy a doručení prokazatelným spl-
něním přepravních podmínek vyplývajících z ji-
ného právního předpisu12).

§ 25

Zneškodňování a ničení pyrotechnických výrobků

(1) Hospodářský subjekt nebo osoba s odbor-
nou způsobilostí jsou povinny zajistit bezodkladné
zničení nebo zneškodnění poškozených anebo
zjevně nefunkčních pyrotechnických výrobků v sou-
ladu s návodem na použití.

(2) Hospodářský subjekt nebo osoba s odbor-
nou způsobilostí zajistí, aby ničení a zneškodňování
pyrotechnických výrobků kategorie F4, T2 a P2
bylo prováděno jen osobou s odbornou způsobi-
lostí.

§ 26

Obecné požadavky na skladování
pyrotechnických výrobků

(1) Hospodářský subjekt nebo osoba s odbor-
nou způsobilostí jsou povinny skladovat pyrotech-
nické výrobky

a) podle návodu k použití a označení a pokynů
uvedených na výrobku nebo na nejmenším ba-
lení pyrotechnického výrobku určeného k pro-
deji nebo podle požadavků výrobce, nebo po-
kud jsou pyrotechnické výrobky skladovány
v přepravních obalech, tak podle bezpečnost-
ních označení a pokynů uvedených na přeprav-
ním obalu,

b) odděleně od hořlavých a hoření podporujících
látek,

c) takovým způsobem, aby bylo zabráněno jejich
samovolnému pádu a aby bylo zamezeno jejich
neúmyslné iniciaci nebo zážehu,

d) v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota
nepřesáhla 40 °C, pokud není v označení podle
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§ 13 nebo bezpečnostních pokynech uvedených
na výrobku nebo na nejmenším balení pyro-
technického výrobku určeného k prodeji uve-
deno jinak,

e) v původních přepravních obalech výrobce nebo
dovozce nebo v nejmenším balení pyrotechnic-
kého výrobku určeného k prodeji a

f) takovým způsobem, aby jejich neúmyslnou ini-
ciací nebo zážehem bylo minimalizováno ohro-
žení života a zdraví osob nebo majetku a aby
skladovací podmínky neohrožovaly soulad vý-
robku se základními bezpečnostními poža-
davky na pyrotechnické výrobky.

(2) Není-li uvedeno jinak, skladují se pyro-
technické výrobky ve skladu, příručním skladu nebo
v prodejní místnosti. Hospodářský subjekt může
skladovat pyrotechnické výrobky v příručním
skladu nebo prodávat a skladovat v prodejní míst-
nosti, pouze pokud byly tyto prostory k tomuto
účelu povoleny podle jiného právního předpisu13).

(3) Hospodářský subjekt nebo osoba s odbor-
nou způsobilostí vedou evidenci skladovaných pyro-
technických výrobků. Obsah evidence stanoví mi-
nisterstvo vyhláškou.

(4) Ve všech prostorách, kde jsou skladovány
pyrotechnické výrobky, zajistí hospodářský subjekt
nebo osoba s odbornou způsobilostí zákaz kouření,
manipulace s otevřeným ohněm a rozpálenými před-
měty a dále zákaz dalších činností, které by mohly
způsobit uvedení pyrotechnického výrobku do
funkce, s výjimkou pyrotechnických výrobků, je-
jichž návod k použití to nevylučuje.

§ 27

Skladování v prodejních místnostech
a příručních skladech

(1) V prodejní místnosti se mohou skladovat
pyrotechnické výrobky v množství obsahující nej-
výše 80 kg čisté hmotnosti výbušných látek.

(2) V příručním skladu se mohou skladovat py-
rotechnické výrobky v množství obsahující nejvýše

a) 300 kg čisté hmotnosti výbušných látek, pokud
se všechny nacházejí v původních přepravních

obalech výrobce nebo dovozce, označených
v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní
silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) kla-
sifikačním kódem 1.4 G, z nichž nejvýše jeden
takový obal každého druhu výrobku může být
otevřen,

b) 200 kg čisté hmotnosti výbušných látek, pokud
nejsou splněny podmínky písmene a), nebo

c) 750 kg čisté hmotnosti výbušných látek, při
skladování v kombinaci podle písmene a),
anebo b) společně s pyrotechnickými výrobky
nacházejícími se v původních přepravních oba-
lech výrobce nebo dovozce, které jsou ozna-
čeny v souladu s Evropskou dohodou o mezi-
národní silniční přepravě nebezpečných věcí
(ADR) klasifikačním kódem 1.4 S.

§ 28

Skladování ve skladech

Není-li uvedeno jinak, skladují se pyro-
technické výrobky ve skladech povolených k tomuto
účelu podle jiného právního předpisu13) a současně
splňujících požadavky, které stanoví ministerstvo
prováděcím právním předpisem. Ministerstvo vy-
hláškou stanoví úpravu jednotlivých stavebních částí
skladu, vybavení skladu zařízením elektronické za-
bezpečovací signalizace, konstrukce stěn, přepážek,
zárubní, dveří, výfukových ploch a střešních kon-
strukcí, povrchovou úpravu vnitřních stěn, stropu,
podlah, požadavky na okolí skladu, bezpečnostní
vzdálenost a obložnost, požární zabezpečení skladu
včetně zákazu kouření a ochranu skladu před účinky
vnějších vlivů.

§ 29

Skladování a prodej pyrotechnických výrobků
kategorie F1

(1) Mimo sklad nebo příruční sklad může hos-
podářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobi-
lostí skladovat nebo mimo prodejní místnost prodá-
vat a skladovat pouze pyrotechnické výrobky kate-
gorie F1.

(2) Při skladování nebo prodeji podle od-
stavce 1 jsou hospodářský subjekt nebo osoba s od-
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13) Například zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů, vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.



bornou způsobilostí povinny mít k dispozici alespoň
jeden přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový
s hasicí schopností nejméně 13A nebo přenosný
hasicí přístroj práškový s hasicí schopností nejmé-
ně 21A.

§ 30

Výzkum, vývoj a zkoušení

Pyrotechnické výrobky vyrobené za účelem vý-
zkumu, vývoje a zkoušení, které nejsou v souladu
s ustanoveními tohoto zákona, může oprávněný
držitel používat pouze k výzkumu, vývoji a zkoušení
a pouze, pokud jsou viditelně opatřeny označením
s informací o tom, že neodpovídají tomuto zákonu
a jsou určeny pouze k výzkumu, vývoji a zkoušení.

§ 31

Vystavování pyrotechnických výrobků

Hospodářský subjekt, který vystavuje pyro-
technické výrobky, je povinen ohlásit Úřadu a hasič-
skému záchrannému sboru kraje nejméně 5 pracov-
ních dní přede dnem zahájení vystavování

a) místo, datum a čas vystavování pyrotechnic-
kých výrobků,

b) dobu trvání vystavování pyrotechnických vý-
robků,

c) obchodní firmu, adresu sídla a identifikační čís-
lo nebo jméno, příjmení, adresu a identifikační
číslo vystavovatele a

d) množství a druh vystavovaných pyrotechnic-
kých výrobků.

§ 32

Ohňostroje

(1) Ohňostrojem se rozumí současné nebo
v krátkém časovém sledu následující odpalování py-
rotechnických výrobků kategorie F2, F3 nebo T1. Za
ohňostroj se nepovažuje odpalování pyrotechnic-
kých výrobků do hmotnosti 10 kg čistého obsahu
výbušných látek celkem.

(2) Hospodářský subjekt nebo osoba s odbor-
nou způsobilostí jsou povinny ohlásit provedení
ohňostroje příslušnému obecnímu úřadu a přísluš-
nému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nej-
později 2 pracovní dny před jeho provedením.

(3) Ohlášení ohňostroje podle odstavce 2 musí

mít písemnou formu a spolu s ním se předkládá i pí-
semný souhlas vlastníka pozemku, na jehož po-
zemku se bude odpalovat, popřípadě souhlas vlast-
níků, správců nebo uživatelů dalších dotčených ne-
movitostí s provedením ohňostroje. Ohlášení obsa-
huje

a) údaje o osobě provádějící ohňostroj a kontaktní
telefon,

b) místo provádění ohňostroje,

c) datum a čas začátku přípravy, datum a čas pro-
vedení ohňostroje a dobu jeho trvání,

d) množství a druhy používaných pyrotechnic-
kých výrobků,

e) způsob zajištění ochrany života a zdraví osob
a majetku, včetně map nebo schémat, zachycu-
jících odpaliště a území ohrožené účinky odpa-
lovaných pyrotechnických výrobků, zejména
rozletem jejich částí a dopadem nebezpečných
zbytků po jejich odpálení.

(4) Ohňostroj musí být proveden hospodář-
ským subjektem nebo osobou s odbornou způsobi-
lostí, a to v souladu s ohlášenými údaji podle od-
stavce 3 písm. a) až d) a za dodržení opatření ohlá-
šeného podle odstavce 3 písm. e).

§ 33

Ohňostrojná práce

(1) Ohňostrojnou prací je činnost, při které se
využívá pyrotechnických výrobků kategorie F4
nebo T2, případně v kombinaci s pyrotechnickými
výrobky uvedenými v § 32 odst. 1, k produkci svět-
la, zvuku, kouře nebo kombinace těchto efektů, za-
hrnující přípravu a provádění této činnosti. Tyto čin-
nosti se zpravidla provedou na jednom pracovišti
a při jednom uzavření bezpečnostního okruhu.

(2) Bezpečnostním okruhem se rozumí obvod
území, kterým je území ohrožené účinky odpalova-
ných pyrotechnických výrobků, zejména rozletem
jejich částí a dopadem nebezpečných zbytků po je-
jich odpálení. Bezpečnostní okruh se stanoví s ohle-
dem na druh odpalovaných pyrotechnických vý-
robků z hlediska jejich funkce a nebezpečnosti,
s ohledem na způsob jejich odpalování a na před-
povídané povětrnostní podmínky.

(3) Ohňostrojné práce je oprávněna provádět
pouze osoba s odbornou způsobilostí podle § 36
odst. 1 písm. b). Pro každou ohňostrojnou práci
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musí být z osob s odbornou způsobilostí určen ve-
doucí odpalovač ohňostrojů, který zabezpečuje do-
držení technologického postupu při vlastním prove-
dení ohňostrojných prací.

(4) Technologickým postupem je postup ohňo-
strojné práce, který vypracovává vedoucí odpalovač
ohňostrojů pro každou jednotlivou ohňostrojnou
práci. Generálním technologickým postupem je po-
stup ohňostrojných prací, který lze použít pouze pro
potřeby výuky osob k získání odborné způsobilosti
k zacházení s pyrotechnickými výrobky u opakova-
ných ohňostrojných prací, které mají být prováděny
za stejných nebo obdobných podmínek. V případě
zpracování generálního technologického postupu
ohňostrojných prací nemusí být vypracováván
samostatný technologický postup ohňostrojných
prací pro každou ohňostrojnou práci.

(5) Před zahájením dočasného nebo příležitost-
ného provádění ohňostrojných prací v České repu-
blice fyzickou osobou, která je v jiném členském
státě Evropské unie nebo Švýcarské konfederaci
oprávněna k výkonu obdobné činnosti, ověří Český
báňský úřad odbornou kvalifikaci podle zákona
o uznávání odborné kvalifikace14).

(6) Způsob provádění ohňostrojných prací, po-
kud jde o bezpečnost a ochranu zdraví při práci
a ochranu života, zdraví a majetku a obsah samostat-
ného nebo generálního technologického postupu sta-
noví Český báňský úřad vyhláškou.

§ 34

Povolení ohňostrojné práce

(1) Ohňostrojné práce lze provést pouze na zá-
kladě rozhodnutí o povolení ohňostrojné práce vy-
daného obvodním báňským úřadem, kterým se po-
volí provést ohňostrojnou práci podle technologic-
kého postupu podle § 33 odst. 4.

(2) Žádost o povolení ohňostrojné práce po-
dává ten, kdo bude tuto práci provádět. Žádost vedle
obecných náležitostí podle správního řádu obsahuje

a) určení vedoucího odpalovače ohňostrojů,

b) technologický postup,

c) písemný souhlas vlastníka pozemku, na kterém
má být ohňostrojná práce provedena, s provede-
ním ohňostrojné práce.

(3) Účastníky řízení o povolení ohňostrojných
prací jsou žadatel a obec, v jejímž územním obvodu
má být ohňostrojná práce provedena, vlastníci ne-
movitostí, které se nachází v bezpečnostním okruhu,
nebo jejich správci anebo uživatelé.

(4) Náklady na případný znalecký posudek po-
třebný v řízení o povolení ohňostrojné práce hradí
žadatel o povolení ohňostrojných prací.

(5) Rozhodnutí o povolení ohňostrojné práce
kromě obecných náležitostí stanovených správním
řádem obsahuje

a) datum, místo a předpokládaný čas provedení
ohňostrojné práce,

b) případné podmínky k zajištění bezpečného pro-
vedení ohňostrojné práce.

(6) Pravomocné rozhodnutí podle odstavce 5 se
zasílá též příslušnému krajskému ředitelství Policie
České republiky a hasičskému záchrannému sboru
kraje.

(7) Při provádění ohňostrojných prací jsou
vlastníci nemovitostí, které se nachází v bezpečnost-
ním okruhu nebo jejich správci nebo uživatelé po-
vinni strpět opatření k zajištění bezpečnosti života,
zdraví osob a ochrany majetku, včetně dodržení vý-
stražných signálů.

(8) Povolovací povinnost dle odstavce 1 se ne-
vztahuje na ohňostrojné práce prováděné prostřed-
nictvím pyrotechnických výrobků uvedených v pří-
loze č. 3 tohoto zákona; provádění ohňostrojných
prací prostřednictvím těchto pyrotechnických vý-
robků podléhá ohlášení podle § 32 odstavce 2.

§ 35

Evidence pyrotechnických výrobků použitých
při provádění ohňostrojných prací

(1) Osoba s odbornou způsobilostí podle § 36
odst. 1 písm. b) je povinna vést evidenci údajů
o všech pyrotechnických výrobcích kategorie F4
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a T2, které použila při provádění ohňostrojných
prací.

(2) V evidenci musí být uvedeno

a) registrační číslo pyrotechnického výrobku pou-
žitého při provádění ohňostrojných prací,

b) množství a kategorie pyrotechnického výrobku
použitého při provádění ohňostrojných prací a

c) jméno, příjmení, adresa a identifikační číslo oso-
by s odbornou způsobilostí podle § 36 odst. 1
písm. b).

(3) Osoba s odbornou způsobilostí je povinna
uchovat v evidenci údaje o pyrotechnických výrob-
cích kategorie F4 a T2 použitých při provádění
ohňostrojných prací nejméně 1 rok po jejich odpalu
nebo jejich převedení na jinou osobu.

(4) Na základě pokynu kontrolních orgánů je
osoba s odbornou způsobilostí povinna předložit
evidenci k nahlédnutí a umožnit pořízení kopií,
opisů nebo výpisů.

HLAVA IX

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST

§ 36

Odborná způsobilost

(1) Za osobu s odbornou způsobilostí se pova-
žuje fyzická osoba, která má osvědčení o odborné
způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými vý-
robky

a) kategorie P2, pokud jde o nákup, prodej, ničení
nebo zneškodňování pyrotechnických výrobků
kategorie P2, nebo

b) kategorie T2 nebo F4, pokud jde o nákup, pro-
dej, ničení nebo zneškodňování pyrotechnic-
kých výrobků kategorie T2 nebo F4 a provádění
ohňostrojných prací.

(2) Za osobu s odbornou způsobilostí se pova-
žuje dále právnická a podnikající fyzická osoba,
která zachází s pyrotechnickými výrobky prostřed-
nictvím osoby, která má osvědčení o odborné způ-
sobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky
v rozsahu podle odstavce 1.

(3) Vzory osvědčení o odborné způsobilosti
stanoví Český báňský úřad vyhláškou.

(4) Provozovatel vázané živnosti s předmětem
podnikání „nákup, prodej, ničení a zneškodňování
pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4
a provádění ohňostrojných prací“ vede evidenci
osvědčení o odborné způsobilosti svých zaměst-
nanců.

§ 37

Osvědčení o odborné způsobilosti

(1) Osvědčení o odborné způsobilosti pro za-
cházení s pyrotechnickými výrobky se vydává na
dobu neurčitou s tím, že držitel osvědčení je povinen
předložit Českému báňskému úřadu každých 5 let
lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci
nebo činnosti, při níž se zachází s pyrotechnickými
výrobky kategorie P2, T2 nebo F4 (dále jen „lékař-
ský posudek“).

(2) Žadatel o získání osvědčení o odborné způ-
sobilosti podle odstavce 1 musí

a) být fyzickou osobou starší 18 let,

b) mít nejméně středoškolské vzdělání s maturitou,

c) být plně svéprávný,

d) být bezúhonný,

e) být zdravotně způsobilý.

(3) Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl
pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo
za trestný čin nedbalostní spáchaný v souvislosti
s použitím nebo používáním výbušnin nebo pyro-
technických výrobků, pokud se na něj nehledí, jako
by nebyl odsouzen. Za účelem zjištění, zda osoba
splňuje podmínku bezúhonnosti, si Český báňský
úřad vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů15).
Je-li žadatel cizincem, vyžádá si Český báňský úřad
výpis z evidence Rejstříku trestů včetně přílohy ob-
sahující cizozemská odsouzení15). Žádost o vydání
výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence
Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě,
a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Žadatel předloží žádost o získání osvědčení
o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnic-
kými výrobky kategorie P2, T2 nebo F4 Českému
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báňskému úřadu. V žádosti o získání osvědčení
uvede vedle obecných náležitostí podle správního
řádu doklad o dosaženém vzdělání, adresu zaměst-
navatele, pracovní zařazení a druh vykonávané práce
v případě, že žadatel je zaměstnancem. Žadatel k žá-
dosti přiloží fotografii o rozměru 35 x 45 mm, do-
klad o zaplacení správního poplatku a lékařský po-
sudek.

(5) Český báňský úřad rozhodne o vydání
osvědčení o odborné způsobilosti, pokud žadatel
splňuje podmínky podle odstavce 2 a pokud absol-
vuje odborné školení a úspěšně složí zkoušku podle
§ 38.

§ 38

Odborné školení pro získání osvědčení
o odborné způsobilosti

(1) Odborné školení žadatelů pro získání
osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s py-
rotechnickými výrobky příslušné kategorie zajišťuje
Úřad ve spolupráci s Českým báňským úřadem,
které schvalují odbornou náplň školení a zajišťují
vlastní výuku při školení. Členem zkušební komise
je vždy osoba pověřená Úřadem. Předsedou komise
je osoba pověřená Českým báňským úřadem.

(2) Rozsah a délku odborného školení a plán
teoretické a praktické části odborného školení sta-
noví ministerstvo vyhláškou.

(3) Název a kontaktní údaje školicího pracoviš-
tě, termín a místo konání odborného školení a orga-
nizační pokyny zveřejní Úřad způsobem umožňují-
cím dálkový přístup. Odborné školení je zahájeno,
pokud je dosaženo alespoň počtu 5 žadatelů.

(4) Odborné školení je ukončeno zkouškou,
která ověří získané odborné znalosti. Zkouška se
skládá z písemného testu, ústní a praktické zkoušky
podle zkušebního řádu. Zkušební řád stanoví minis-
terstvo vyhláškou.

§ 39

Zdravotní způsobilost pro účely vydání osvědčení
o odborné způsobilosti

(1) Zdravotní způsobilost žadatele o získání
osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1
nebo držitele tohoto osvědčení se dokládá lékařským
posudkem. Pokud tento zákon nestanoví jinak, po-
stupuje se při posuzování zdravotní způsobilosti

a vydávání lékařských posudků podle zákona o spe-
cifických zdravotních službách.

(2) Za zdravotně způsobilého pro účely vydání
osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1
nelze uznat toho, kdo má tak sníženou schopnost
k vidění, vnímání nebo k pohybu, že nemůže bez-
pečně nakládat s pyrotechnickými výrobky. Poža-
davky na zdravotní způsobilost, zejména obsah lé-
kařských prohlídek, náležitosti lékařského posudku,
podmínky pro posouzení zdravotní způsobilosti
a nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo ome-
zují zdravotní způsobilost k zacházení s pyrotechnic-
kými výrobky, stanoví ministerstvo vyhláškou.

(3) Zjistí-li posuzující lékař u držitele osvědčení
o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1 změnu
zdravotního stavu, která má za následek omezení
nebo ztrátu zdravotní způsobilosti k zacházení s py-
rotechnickými výrobky, je povinen vydat nový lé-
kařský posudek a zaslat jej bez zbytečného odkladu
Českému báňskému úřadu a zaměstnavateli držitele
osvědčení.

(4) Každý lékař, který zjistí nebo nabude dů-
vodné podezření, že držitel osvědčení o odborné
způsobilosti podle § 36 odst. 1 trpí nemocí, vadou
nebo stavem, které vylučují nebo omezují zdravotní
způsobilost k zacházení s pyrotechnickými výrobky
podle § 36 odst. 1 písm. a) nebo b), poučí jej o této
skutečnosti a oznámí ji bez zbytečného odkladu po-
suzujícímu lékaři. Posuzující lékař pak postupuje
podle odstavce 3.

(5) Držitel osvědčení o odborné způsobilosti
podle § 36 odst. 1 se považuje za zdravotně nezpů-
sobilého k zacházení s pyrotechnickými výrobky,
pokud nepředloží lékařský posudek, nebo nepřed-
loží Českému báňskému úřadu lékařský posudek
ve lhůtě 5 let ode dne vydání předchozího lékař-
ského posudku, nebo došlo-li ke změně stavu, který
má za následek ztrátu jeho zdravotní způsobilosti.

§ 40

Zrušení osvědčení o odborné způsobilosti

(1) Český báňský úřad rozhodne o zrušení
osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1,
jestliže jeho držitel

a) přestane splňovat podmínky potřebné pro jeho
získání, nebo
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b) nepředloží lékařský posudek do 5 let ode dne
vydání předchozího lékařského posudku.

(2) Rozhodnutí o zrušení osvědčení o odborné
způsobilosti podle § 36 odst. 1, které je vykonatelné,
oznámí Český báňský úřad příslušnému živnosten-
skému úřadu nebo zaměstnavateli.

§ 41

Seznam osob s odbornou způsobilostí a vydaných
a odejmutých osvědčení o odborné způsobilosti

(1) Český báňský úřad vede seznam osob s od-
bornou způsobilostí podle § 36 odst. 1, a to včetně
údajů o vydaných a odejmutých osvědčeních; tento
seznam není veřejně přístupný.

(2) Seznam osob s odbornou způsobilostí a vy-
daných a odejmutých osvědčení o odborné způsobi-
losti obsahuje následující údaje

a) jméno a příjmení, datum narození a adresu by-
dliště, případně jinou adresu pro doručování
osoby, která získala osvědčení o odborné způ-
sobilosti podle § 36 odst. 1,

b) číslo osvědčení o odborné způsobilosti,

c) kategorie pyrotechnických výrobků, pro které
je osvědčení o odborné způsobilosti vydáno,

d) datum vydání osvědčení o odborné způsobi-
losti,

e) datum odejmutí osvědčení.

(3) Osoba s odbornou způsobilostí je povinna
ohlásit Českému báňskému úřadu změnu údajů
v osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36
odst. 1, jakož i ztrátu, odcizení, poškození nebo zni-
čení jí vydaného osvědčení, a to nejpozději do 1 mě-
síce ode dne, kdy k dané skutečnosti došlo.

(4) Osoba s odbornou způsobilostí je dále po-
vinna bez zbytečného odkladu ohlásit Českému báň-
skému úřadu, že přestala splňovat podmínky pro
získání osvědčení o odborné způsobilosti podle
§ 36 odst. 1.

(5) Český báňský úřad poskytne ze seznamu
údaje podle odstavce 2 na žádost obvodnímu báň-
skému úřadu, Úřadu, Policii České republiky nebo
orgánu činnému v trestním řízení v rozsahu potřeb-
ném pro výkon jejich působnosti.

HLAVA X

OZNÁMENÝ SUBJEKT

§ 42

Oznamování subjektů

(1) Úřad pro technickou normalizaci, metrolo-
gii a státní zkušebnictví (dále jen „oznamující
orgán“) zajišťuje stanovení a provádění nezbytných
postupů pro oznamování oznámených subjektů
Evropské komisi (dále jen „Komise“) a jiným člen-
ským státům Unie podle tohoto zákona a provádí
kontrolu oznámených subjektů.

(2) Oznamující orgán musí být na oznámených
subjektech nezávislý, objektivní a nestranný, a v pří-
padech podle § 11 odst. 4 musí od oznámeného sub-
jektu převzít rejstřík pyrotechnických výrobků a po
dobu 10 let ode dne převzetí jej zpřístupňovat způ-
sobem umožňujícím dálkový přístup.

§ 43

Požadavky na oznámené subjekty

(1) Oznámený subjekt musí být nezávislý na
hospodářském subjektu a osobě s odbornou způso-
bilostí a nesmí mít vztah k pyrotechnickému vý-
robku, který posuzuje. Oznámeným subjektem
může být pouze právnická osoba založená podle
právních předpisů České republiky nebo orgán státní
správy.

(2) Členové orgánů oznámeného subjektu, je-li
oznámeným subjektem právnická osoba, nebo ve-
dení orgánu státní správy, je-li oznámeným subjek-
tem orgán státní správy, a osoby oznámeného sub-
jektu zajišťující provádění úkolů v rámci posuzování
shody

a) nesmějí být osobami, které navrhují, vyrábějí,
dodávají, instalují, nakupují, vlastní, používají
nebo udržují pyrotechnické výrobky nebo vý-
bušné látky, ani zástupci jakékoli z těchto stran.
To nevylučuje používání pyrotechnických vý-
robků nebo výbušných látek, které jsou ne-
zbytné pro činnost oznámeného subjektu, ani
používání pyrotechnických výrobků pro
osobní potřebu,

b) nesmějí se přímo podílet na projektování, vý-
robě nebo konstrukci, uvádění na trh, instalaci,
používání nebo údržbě pyrotechnických vý-
robků nebo výbušných látek ani zastupovat
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strany, které se těmito činnostmi zabývají. Ne-
smějí také vykonávat žádnou činnost, která by
mohla ovlivnit jejich nezávislý úsudek nebo dů-
věryhodnost ve vztahu k činnostem posuzování
shody, pro něž byly tyto osoby oznámeny. To
platí zejména pro poradenské služby.

(3) Oznámený subjekt a osoby zajišťující pro-
vádění úkolů v rámci posuzování shody jsou po-
vinny provést posuzování shody na nejvyšší úrovni
profesionální důvěryhodnosti a požadované tech-
nické způsobilosti v konkrétní oblasti a nesmějí být
vystaveny zejména finančním tlakům a podnětům,
které by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo výsledky
jejich činností posuzování shody, především ze
strany osob nebo skupin osob, které mají na výsled-
cích těchto činností zájem.

(4) Oznámený subjekt je povinen

a) být schopen provádět všechny úkoly v rámci
posuzování shody, které tomuto subjektu
ukládá tento zákon a pro něž byl oznámen, ať
již tyto úkoly provádí sám, nebo jsou prová-
děny v jeho zastoupení a na jeho odpovědnost,

b) zajistit, že činnosti jeho dceřiných společností
nebo subdodavatelů neohrožují důvěrnost, ob-
jektivitu a nestrannost jeho činností posuzování
shody,

c) mít vždy a pro každý postup posuzování shody
a pro každý druh nebo kategorii pyrotechnic-
kých výrobků, pro něž byl oznámen, k dispozi-
ci

1. potřebné osoby s odbornými znalostmi a do-
statečnými zkušenostmi potřebnými k plnění
úkolů souvisejících s posuzováním shody,

2. potřebné popisy postupů, podle nichž je po-
suzování shody prováděno, aby byla zajiš-
těna transparentnost těchto postupů a mož-
nost jejich zopakování; musí uplatňovat ná-
ležité postupy pro rozlišení mezi úkoly, jež
vykonává jako oznámený subjekt, a dalšími
činnostmi,

3. potřebné postupy pro výkon činností, jež
řádně zohledňují rozsah a strukturu podni-
kání, v němž posuzovaný subjekt působí,
míru složitosti dané technologie výrobku
a hromadnou nebo sériovou povahu výrob-
ního procesu,

d) mít prostředky nezbytné k řádnému provádění
technických a administrativních úkolů spoje-
ných s posuzováním shody a mít přístup k veš-
kerému potřebnému vybavení nebo zařízení,

e) být nestranný, a to včetně členů jeho orgánů, je-
-li právnickou osobou, nebo vedení orgánu
státní správy, je-li orgánem státní správy, a osob
odpovědných za provádění úkolů v rámci posu-
zování shody; odměňování nejvyššího vedení
a osob oznámeného subjektu odpovědných za
provádění úkolů v rámci posuzování shody ne-
smí záviset na počtu provedených posouzení
nebo na jejich výsledcích.

(5) Osoby zajišťující provádění úkolů v rámci
posuzování shody jsou povinny

a) mít technické a odborné vzdělání týkající se
všech činností spojených s posuzováním shody,
pro které byl subjekt posuzování shody ozná-
men,

b) mít znalost požadavků souvisejících s posuzová-
ním, které provádějí, a odpovídající pravomoc
toto posuzování provádět,

c) mít znalosti základních bezpečnostních poža-
davků stanovených v příloze č. 2 k tomuto zá-
konu, příslušných harmonizovaných norem
a ustanovení harmonizačních předpisů Unie
a souvisejících právních předpisů,

d) být schopny vypracovávat certifikáty, záznamy
a zprávy prokazující, že byla posouzení prove-
dena.

(6) Oznámený subjekt uzavře pojištění odpo-
vědnosti za újmu, kterou svojí činností může způso-
bit, a to podle stupně rizikovosti výrobků, které
bude jako oznámený subjekt posuzovat.

(7) Oznámený subjekt zajistí, že osoby zajišťu-
jící provádění úkolů v rámci posuzování shody bu-
dou zachovávat povinnost mlčenlivosti, pokud jde
o veškeré informace, které získaly při plnění svých
úkolů s výjimkou styku s příslušnými orgány člen-
ského státu Unie, v němž vykonávají svou činnost.
Oznámený subjekt zajistí ochranu důvěrných ob-
chodních informací.

(8) Oznámený subjekt se podílí na příslušných
normalizačních činnostech a na činnostech Fóra
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oznámených subjektů na pyrotechnické výrobky
zřízeného podle předpisu Unie16).

§ 44

Předpoklad shody oznámených subjektů

V případě, že oznámený subjekt prokáže, že
splňuje kritéria stanovená příslušnými harmonizova-
nými normami nebo jejich částmi, na něž byly zve-
řejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie,
má se za to, že splňuje požadavky stanovené v § 43
v rozsahu, v němž se harmonizované normy na tyto
požadavky vztahují.

§ 45

Dceřiné společnosti a subdodavatelé
oznámených subjektů

(1) Pokud oznámený subjekt zadá konkrétní
úkoly týkající se posuzování shody subdodavateli
nebo dceřiné společnosti, musí zajistit, aby subdoda-
vatel nebo dceřiná společnost splnili požadavky sta-
novené v § 43. O zadání těchto úkolů informuje od-
povídajícím způsobem oznamující orgán.

(2) Oznámený subjekt je plně odpovědný za
úkoly provedené subdodavateli nebo dceřinými spo-
lečnostmi bez ohledu na to, kde jsou tito subdoda-
vatelé nebo dceřiné společnosti usazeni.

(3) Činnosti lze zadat subdodavateli nebo dce-
řiné společnosti pouze se souhlasem žadatele o posu-
zování shody.

(4) Oznámený subjekt uchovává příslušné do-
klady týkající se posouzení kvalifikací subdodavatele
nebo dceřiné společnosti a práce provedené subdo-
davatelem nebo dceřinou společností.

§ 46

Žádost o oznámení

(1) Žádost o oznámení podává žadatel oznamu-
jícímu orgánu.

(2) Součástí žádosti o oznámení je popis čin-

nosti, postupu posuzování shody a popis pyro-
technického výrobku, pro nějž se subjekt prohlašuje
za odborně způsobilý. Žádost dále obsahuje osvěd-
čení o akreditaci17) vydané vnitrostátním akreditač-
ním orgánem18), které potvrzuje, že oznámený sub-
jekt splňuje požadavky stanovené v § 43.

(3) Nepředloží-li žadatel o oznámení osvědčení
o akreditaci, poskytne oznamujícímu orgánu veškeré
doklady nezbytné k posouzení, uznání a pravidelné
kontrole svého souladu s požadavky stanovenými
v § 43.

(4) Pokud žadatel prokázal splnění požadavků
podle odstavce 2, provede oznamující orgán do
90 dnů od zahájení řízení oznámení a vyrozumí
o tom žadatele; v opačném případě žádost zamítne.
Lhůta se prodlužuje o dalších 30 dnů v případě, že
žadatel prokazuje svoji odbornou způsobilost jiným
způsobem, než prostřednictvím osvědčení o akredi-
taci.

(5) Pokud Komise ani žádný z členských států
Unie nevznese ve lhůtě stanovené v § 47 odst. 4 proti
oznámení námitku, oznámený subjekt zahájí svoji
činnost posuzování shody na základě zveřejnění
oznámeného subjektu Komisí19). Oznamující orgán
vydá žadateli nejpozději do 2 pracovních dnů od
zveřejnění oznámeného subjektu Komisí doklad
o vzniku oprávnění. Oznamující orgán následně zve-
řejní ve Věstníku oznamujícího orgánu oznámení
o vzniku oprávnění, včetně rozsahu oprávnění, data,
od kterého může subjekt provádět činnosti oznáme-
ného subjektu, identifikačního čísla oznámeného
subjektu a čísla a data vydání dokladu o vzniku
oprávnění.

(6) Pokud Komise nebo některý členský stát
Unie vznese ve lhůtě stanovené v § 47 odst. 4 proti
oznámení námitku, oznamující orgán vyzve žadatele,
aby přijal vhodná opatření za účelem odstranění ne-
dostatků, a poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu.
Odstraní-li žadatel nedostatky v určené lhůtě, sdělí
tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznamují-
címu orgánu. Pokud oznamující orgán dospěje k zá-
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věru, že žadatel nedostatky odstranil, provede znovu
oznámení. Jestliže žadatel v určené lhůtě nedostatky
neodstraní, oznamující orgán žádost zamítne.

§ 47

Postup oznamování

(1) Oznámení Komisi a ostatním členským stá-
tům Unie provede oznamující orgán elektronicky
způsobem určeným Komisí.

(2) Oznámení obsahuje veškeré podrobnosti
o příslušných činnostech posuzování shody, postupu
nebo postupech posuzování shody a pyrotechnickém
výrobku a příslušné potvrzení o odborné způsobi-
losti.

(3) Pokud se oznámení nezakládá na osvědčení
o akreditaci uvedeném v § 46 odst. 2, poskytne ozna-
mující orgán Komisi a ostatním členským státům
Unie doklady, které prokazují odbornou způsobi-
lost oznámeného subjektu a zavedená opatření k za-
jištění toho, aby byl subjekt pravidelně kontrolován
a i v budoucnu splňoval požadavky stanovené v § 43.

(4) Právnická osoba nebo orgán státní správy
mohou vykonávat činnosti oznámeného subjektu,
pouze nevznesly-li Komise nebo ostatní členské
státy Unie proti tomu námitky do dvou týdnů po
oznámení, pokud se použije osvědčení o akreditaci,
nebo do 2 měsíců po oznámení, pokud se akreditace
nepoužije. Pouze takový subjekt se pro účely tohoto
zákona považuje za oznámený subjekt.

(5) Oznamující orgán oznámí Komisi a ostat-
ním členským státům Unie jakékoli následné vý-
znamné změny oznámení.

§ 48

Změny v oznámeních

(1) Pokud oznamující orgán zjistí, že ozná-
mený subjekt již nesplňuje požadavky stanovené
v § 43 nebo neplní své povinnosti, rozhodne o ome-
zení, pozastavení nebo zrušení účinnosti oprávnění
podle § 46, a to podle toho, jak je neplnění těchto
požadavků nebo povinností závažné.

(2) Odvolání proti rozhodnutí oznamujícího
orgánu o pozastavení účinnosti oprávnění, omezení
oprávnění nebo jeho zrušení nemá odkladný účinek.
Oznamující orgán rozhodne o pozastavení účinnosti
oprávnění, omezení oprávnění nebo jeho zrušení též

na žádost oznámeného subjektu. Oznámení o poza-
stavení účinnosti oprávnění, omezení oprávnění
nebo jeho zrušení zveřejní oznamující orgán ve
Věstníku oznamujícího orgánu.

(3) V rozhodnutí o pozastavení účinnosti nebo
omezení oprávnění stanoví oznamující orgán lhůtu
pro zjednání nápravy. Zjedná-li oznámený subjekt
nápravu, sdělí tuto skutečnost bez zbytečného od-
kladu oznamujícímu orgánu. Považuje-li oznamující
orgán zjednání nápravy za dostatečné, rozhodnutí
o pozastavení účinnosti nebo omezení oprávnění
zruší. Jestliže oznámený subjekt ve stanovené přimě-
řené lhůtě nápravu nezjedná, rozhodne oznamující
orgán o zrušení oprávnění.

(4) V případě, že bylo oznámenému subjektu
pravomocně zrušeno, pozastaveno nebo omezeno
jeho oprávnění, je tento subjekt povinen odevzdat
oznamujícímu orgánu veškeré dokumenty týkající
se provádění činností oznámeného subjektu. V pří-
padě pravomocného rozhodnutí o pozastavení účin-
nosti oprávnění je oznámený subjekt povinen předat
dokumenty podle věty první oznamujícímu orgánu,
pokud je k tomu oznamujícím orgánem vyzván.

§ 49

Povinnosti týkající se činnosti oznámených
subjektů

(1) Oznámený subjekt provádí posuzování
shody v souladu s postupy posuzování shody podle
§ 7. Při posuzování shody je oznámený subjekt po-
vinen se řídit technickými předpisy a provádět tech-
nická zjištění objektivně s vynaložením odborné
péče na úrovni poznatků vědy a techniky známých
v době, kdy jsou prováděna.

(2) Oznámený subjekt provádí posuzování
shody tak, aby se zabránilo zbytečné zátěži hospo-
dářských subjektů; při výkonu své činnosti zohled-
ňuje rozsah a strukturu podniku a odvětví, v němž
působí, míru složitosti dané technologie výrobku
a hromadnou nebo sériovou povahu výrobního pro-
cesu.

(3) Oznámený subjekt, který provádí posuzo-
vání shody, přidělí pyrotechnickým výrobkům,
které vyhověly posouzení shody, registrační čísla
umožňující identifikovat tyto výrobky a jejich vý-
robce a vede rejstřík registračních čísel pyrotechnic-
kých výrobků, jimž udělil certifikát.
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(4) Oznámený subjekt provádí dohled u vý-
robce, zda řádně plní povinnosti vyplývající z pří-
slušného postupu posuzování shody.

(5) Pokud oznámený subjekt zjistí, že výrobce
nesplnil základní bezpečnostní požadavky stanovené
v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo v odpovídajících
harmonizovaných normách nebo technických speci-
fikacích, vyzve výrobce, aby přijal nápravná opa-
tření, a nevydá certifikát.

(6) Pokud v průběhu dohledu po vydání certi-
fikátu oznámený subjekt zjistí, že pyrotechnický vý-
robek již nesplňuje požadavky, vyzve neprodleně
výrobce, aby přijal nápravná opatření, a v případě
nutnosti může platnost certifikátu pozastavit.

(7) Pokud výrobce nepřijme nápravná opatření
nebo pokud tato opatření nemají požadovaný úči-
nek, oznámený subjekt platnost příslušných certifi-
kátu pozastaví.

§ 50

Zrušení a změna platnosti vydaného certifikátu

(1) Oznámený subjekt je oprávněn zrušit nebo
změnit jím vydaný certifikát, pokud se prokáže, že se
podstatně změnily okolnosti, za kterých byl vydán,
zejména pokud se zjistí, že výrobek nesplňuje poža-
davky podle tohoto zákona.

(2) Oznámený subjekt je povinen poskytovat
kopie certifikátů včetně souvisejících dokladů a infor-
mace o vydání, odmítnutí, změně nebo zrušení cer-
tifikátů příslušnému kontrolnímu orgánu nebo ozná-
meným subjektům v Unii.

HLAVA XI

STÁTNÍ SPRÁVA

§ 51

Státní správu podle tohoto zákona vykonávají
Úřad, Český báňský úřad, obvodní báňské úřady,
Česká obchodní inspekce a oznamující orgán.

§ 52

Úřad

(1) Úřad

a) zabezpečuje účast na mezinárodní spolupráci
v oblasti pyrotechnických výrobků,

b) rozhoduje o zákazu dalšího nakládání s pyro-
technickými výrobky, jestliže nesplňují pod-
mínky uvedení na trh podle tohoto zákona, po-
dle kterých bylo provedeno posouzení shody,
a bezprostředně ohrožují bezpečnost,

c) rozhoduje o stažení pyrotechnických výrobků
z trhu z důvodu technické vady, pokud zjistí
prokazatelné ohrožení zdraví nebo bezpečnosti
jejich uživatelů,

d) provádí další odborné činnosti související s py-
rotechnickými výrobky a pomůckami pro jejich
používání a vydává o tom nálezy,

e) provádí nebo zajišťuje školení pro získání
osvědčení o odborné způsobilosti a schvaluje
učební texty a spolupracuje s orgány státní báň-
ské správy v oblasti pyrotechnických výrobků,

f) zajišťuje dovoz materiálů pro odbornou čin-
nost,

g) spolupracuje v oblasti pyrotechnických vý-
robků s obdobnými zahraničními úřady a zku-
šebnami,

h) organizuje, koordinuje a provádí vědeckovýz-
kumnou činnost a zabezpečuje systém vědecko-
technických informací, zejména zpracování od-
borné literatury, rešerší, tematických přehledů
a překladů,

i) zajišťuje u pyrotechnických výrobků mezilabo-
ratorní zkoušení referenčních materiálů,

j) poskytuje odborné informace, odborná vyjád-
ření a posudky,

k) podílí se na tvorbě českých technických norem
a technických předpisů v oblasti pyrotechnic-
kých výrobků,

l) schvaluje zábavní pyrotechniku vyrobenou pro
vlastní potřebu výrobce se sídlem na území Čes-
ké republiky.

(2) Úřad vede evidenci pyrotechnických vý-
robků a výbušnin včetně potřebných pomůcek, které
používá k odborným službám.

(3) Úřad na základě pokynu ministerstva pro-
vede zkoušku detonační charakteristiky pyro-
technického výrobku k prokázání, zda se jedná o vý-
bušninu nebo o pyrotechnický výrobek. Minister-
stvo stanoví vyhláškou popis a obsah zkoušky deto-
nační charakteristiky.

(4) Úřad zajistí, aby jeho zaměstnanci, kteří
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provádějí odbornou činnost podle tohoto zákona,
zachovávali mlčenlivost o všech skutečnostech,
o nichž se dozvěděli v souvislosti s prováděním od-
borné nebo kontrolní činnosti podle tohoto zákona,
a to po dobu 5 let poté, co přestali být zaměstnanci
Úřadu, nestanoví-li jiné právní předpisy jinak. Před-
chozí věta se nevztahuje na informace, které musí
být zveřejněny v zájmu ochrany bezpečnosti nebo
v zájmu zajištění účinné kontroly trhu a činnosti
Úřadu jako kontrolního orgánu.

§ 53

Český báňský úřad

Český báňský úřad

a) spolupracuje s Úřadem při zajišťování školení
pro získání osvědčení o odborné způsobilosti
podle tohoto zákona,

b) provádí zkoušky odborné způsobilosti podle
tohoto zákona,

c) vede seznam osob s odbornou způsobilostí k za-
cházení s pyrotechnickými výrobky,

d) rozhoduje o vydání a odnětí osvědčení o od-
borné způsobilosti k zacházení s pyrotechnic-
kými výrobky kategorie T2 a F4 a osvědčení
o odborné způsobilosti k zacházení s pyro-
technickými výrobky kategorie P2,

e) provádí metodickou činnost při výkonu státní
správy pro zacházení s pyrotechnickými vý-
robky.

§ 54

Obvodní báňský úřad

Obvodní báňský úřad

a) povoluje provádění ohňostrojných prací,

b) kontroluje provádění ohňostrojných prací.

HLAVA XII

§ 55

Kontrolní orgány

(1) Kontrolní orgány podle tohoto zákona jsou
Úřad, oznamující orgán, Česká obchodní inspekce
a příslušný obvodní báňský úřad.

(2) Úřad kontroluje, zda pyrotechnický výro-
bek splňuje požadavky podle tohoto zákona, splňuje

podmínky pro uvedení na trh, nemá technickou vadu
a neohrožuje zdraví, bezpečnost, majetek nebo ži-
votní prostředí. Úřad kontroluje dodržování povin-
ností stanovených tímto zákonem, není-li uvedeno
jinak.

(3) Oznamující orgán kontroluje, zda ozná-
mené subjekty splňují podmínky uvedené v § 43.

(4) Obvodní báňský úřad je kontrolním orgá-
nem v oblasti ohňostrojných prací, zejména kontro-
luje, zda osoby provádějící ohňostrojné práce splňují
požadavky a plní povinnosti podle tohoto zákona.

(5) Česká obchodní inspekce provádí kontrolu
dodržování povinností stanovených v § 5 odst. 1 při
zpřístupňování pyrotechnických výrobků spotřebi-
telům a povinností stanovených v § 26, 27 a v § 29.
Česká obchodní inspekce dále provádí u distributorů
kontrolu dodržování povinností podle § 28.

§ 56

Postup Úřadu při kontrole
pyrotechnických výrobků

(1) Pokud Úřad v rámci výkonu kontroly podle
§ 55 odst. 2 zjistí, že pyrotechnický výrobek ne-
splňuje požadavky stanovené tímto zákonem, vyzve
neprodleně hospodářský subjekt nebo osobu s od-
bornou způsobilostí, aby přijaly vhodná nápravná
opatření k uvedení pyrotechnického výrobku do
souladu s těmito požadavky, nebo k jeho stažení
z trhu nebo z oběhu ve lhůtě stanovené Úřadem,
která je přiměřená povaze rizika.

(2) Hospodářský subjekt zajistí, aby nápravná
opatření byla přijata ohledně všech dotčených pyro-
technických výrobků, které dodal na trh v celé Unii.

§ 57

Ochrana veřejného zájmu

(1) Pokud Úřad v rámci výkonu kontroly podle
§ 55 odst. 2 zjistí, že ačkoli je pyrotechnický výro-
bek v souladu s tímto zákonem, představuje riziko
pro zdraví nebo bezpečnost osob, nebo pro ochranu
jiného veřejného zájmu, vyzve neprodleně příslušný
hospodářský subjekt nebo osobu s odbornou způso-
bilostí, aby přijaly vhodná nápravná opatření k zajiš-
tění toho, aby dotčený pyrotechnický výrobek, po-
kud byl uveden na trh, dále nepředstavoval riziko,
nebo k jeho stažení z trhu nebo z oběhu ve lhůtě
stanovené Úřadem, která je přiměřená povaze rizika.
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(2) Hospodářský subjekt zajistí, aby nápravná
opatření byla přijata ohledně všech dotčených pyro-
technických výrobků, které dodal na trh v celé Unii.

§ 58

Postup při zjištění nesouladu

(1) Aniž je dotčen § 57 a 60, Úřad vyzve pří-
slušný hospodářský subjekt k odstranění nesouladu
a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu, pokud v rámci
své kontrolní činnosti zjistí některý z následujících
nedostatků:

a) označení CE bylo připojeno v rozporu s § 15
nebo s harmonizačním předpisem Unie20),

b) označení CE nebylo připojeno,

c) identifikační číslo oznámeného subjektu, byl-li
tento subjekt zapojen do kontroly výroby, bylo
připojeno v rozporu s § 15 nebo nebylo připo-
jeno,

d) nebylo vypracováno EU prohlášení o shodě, je-
-li u příslušného postupu posuzování shody vy-
žadováno,

e) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno
správně,

f) dokumentace potřebná podle jednotlivých po-
stupů posuzování shody podle § 7 stanovená
v nařízení vlády chybí nebo je neúplná,

g) informace uvedené v § 19 odst. 3 nebo § 20
odst. 5 chybí, jsou nesprávné nebo neúplné,
nebo

h) nebyl splněn jiný požadavek uvedený v § 18, 19,
20 a 21.

(2) Pokud nesoulad uvedený v odstavci 1 nadá-
le trvá, Úřad omezí nebo zakáže dodávání pyro-
technického výrobku na trh nebo uloží hospodář-
skému subjektu, který uvedl pyrotechnický výrobek
na trh, aby jej stáhl z trhu nebo oběhu.

§ 59

Ochranná opatření

(1) Pokud má Úřad po zahájení kontroly do-
statečné důvody domnívat se, že pyrotechnický vý-
robek představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost
osob nebo pro jiný veřejný zájem, na nějž se vzta-

huje tento zákon, zakáže uvedení nebo dodávání da-
ného pyrotechnického výrobku na trh po dobu po-
třebnou k provedení kontroly.

(2) Pokud jsou na základě provedené kontroly
zjištěny pyrotechnické výrobky, které nesplňují po-
žadavky pro uvádění na trh, zakáže tyto pyro-
technické výrobky do zjednání nápravy uvádět nebo
dodávat na trh.

(3) Opatření podle odstavců 1 a 2 oznámí in-
spektor ústně kontrolované osobě a neprodleně
o něm učiní písemný záznam, jehož stejnopis doručí
kontrolované osobě.

(4) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s ulože-
ným opatřením, může proti němu podat námitky,
které se uvedou v záznamu podle odstavce 3, nebo
je může podat písemně nejpozději do 3 pracovních
dnů ode dne seznámení s uloženým opatřením.
O podaných námitkách rozhodne bezodkladně
předseda Úřadu. Písemné vyhotovení rozhodnutí
o námitkách se doručuje kontrolované osobě a je
konečné.

(5) Pokud příslušný hospodářský subjekt ve
lhůtě stanovené podle § 57 odst. 1 nebo § 58 odst. 1
nepřijme přiměřená nápravná opatření, Úřad roz-
hodne o zákazu uvádění těchto pyrotechnických vý-
robků na trh.

(6) V případě, že pyrotechnické výrobky bez-
prostředně ohrožují bezpečnost nebo zdraví osob
nebo představují jiné vážné riziko, rozhodne Úřad
o stažení těchto pyrotechnických výrobků z trhu
a o zákazu uvádění těchto pyrotechnických výrobků
na trh. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá od-
kladný účinek.

(7) Úřad může, pokud je to nutné k zajištění
bezpečnosti, současně rozhodnout o zničení pyro-
technických výrobků nebo série pyrotechnických
výrobků nebo jiné formě znehodnocení. Odvolání
proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

(8) Úřad je povinen osoby, které mohou být
vystaveny vážnému riziku vyvolanému pyrotechnic-
kým výrobkem, informovat o tomto riziku včas
a vhodným způsobem.
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§ 60

Ochranná opatření při důvodném podezření
vážného ohrožení bezpečnosti

Pokud má kontrolní orgán důvodné podezření,
že porušením povinností podle tohoto zákona došlo
nebo může dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti
osob nebo majetku, zakáže neprodleně kontrolované
osobě do zjednání nápravy zacházení s pyrotechnic-
kými výrobky nebo přikáže neprodleně do zjednání
nápravy částečné, nebo úplné uzavření prostor, ve
kterých k porušení takové povinnosti došlo. O po-
stupu uložení opatření a o námitkách platí § 59 ob-
dobně.

§ 61

Informační povinnost při ukládání
ochranných opatření

(1) Úřad informuje neprodleně příslušný ozná-
mený subjekt o tom, že hospodářský subjekt nebo
osoba s odbornou způsobilostí byly vyzvány k přijetí
vhodných nápravných opatření k uvedení pyro-
technického výrobku do souladu s požadavky podle
tohoto zákona nebo k jeho stažení z trhu nebo
z oběhu ve lhůtě stanovené Úřadem.

(2) Domnívá-li se Úřad, že se nesoulad netýká
pouze území České republiky, informuje minister-
stvo o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která
má hospodářský subjekt na jeho žádost přijmout.

(3) Ministerstvo neprodleně informuje Komisi
a ostatní členské státy Unie o všech předběžných
opatřeních s cílem zakázat nebo omezit dodávání
pyrotechnického výrobku na trh v České republice
nebo pyrotechnický výrobek stáhnout z trhu nebo
z oběhu.

(4) Součástí informací uvedených v odstavcích 2
a 3 jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména
údaje nezbytné pro identifikaci nevyhovujícího py-
rotechnického výrobku, údaje o původu pyro-
technického výrobku, povaze nesouladu a souvisejí-
cího rizika, povaze a době trvání opatření přijatých
na vnitrostátní úrovni a o stanovisku příslušného
hospodářského subjektu.

(5) Ministerstvo neprodleně informuje Komisi
a ostatní členské státy Unie o veškerých opatřeních

přijatých vůči pyrotechnickému výrobku, ke kte-
rému jiný členský stát Unie zahájil postup podle
směrnice upravující harmonizaci právních předpisů
členských států týkajících se dodávání pyrotechnic-
kých výrobků na trh21), a o všech doplňujících úda-
jích o nesouladu dotčeného pyrotechnického vý-
robku, které má k dispozici; v případě nesouhlasu
s přijatým vnitrostátním opatřením jiného členského
státu Unie ministerstvo vznese námitky.

(6) Ministerstvo neprodleně informuje Komisi
a ostatní členské státy Unie o zjištění, že pyro-
technický výrobek, který je v souladu s tímto záko-
nem, představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost
osob nebo pro ochranu jiného veřejného zájmu
a k přijetí jakých opatření kontrolní orgán vyzval
příslušný hospodářský subjekt. Informace musí ob-
sahovat všechny dostupné podrobnosti, zejména
údaje nezbytné pro identifikaci dotčeného pyro-
technického výrobku, údaje o jeho původu a dodava-
telském řetězci, údaje o povaze souvisejícího rizika
a o povaze a době trvání opatření přijatých na vni-
trostátní úrovni.

(7) Pokud do 3 měsíců od přijetí informací uve-
dených v odstavci 6 nevznese žádný členský stát
Unie ani Komise námitku ohledně přijatého opa-
tření, nabyde toto opatření účinnosti.

HLAVA XIII

SHROMAŽĎOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ
INFORMACÍ

§ 62

Informační povinnost

(1) Oznamující orgán

a) informuje Komisi o postupech pro posuzování
a oznamování oznámených subjektů a kontrolu
oznámených subjektů a o veškerých změnách
týkajících se těchto informací,

b) informuje Komisi o tom, že oznámený subjekt
již nesplňuje požadavky stanovené v § 43 nebo
neplní své povinnosti,

c) na vyžádání předloží Komisi všechny informace
týkající se podkladů pro oznámení nebo toho,
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že je dotčený oznámený subjekt nadále odborně
způsobilý.

(2) Obdrží-li ministerstvo od Komise informaci
o přijetí opatření ohledně pyrotechnického výrobku,
který představuje vážné riziko, předá tyto informace
neprodleně Úřadu k dalšímu postupu.

(3) Oznámený subjekt sděluje oznamujícímu
orgánu

a) všechny okolnosti mající vliv na rozsah nebo
podmínky oznámení,

b) přijetí každé žádosti o informace o činnostech
posuzování shody, kterou obdržely od přísluš-
ného kontrolního orgánu,

c) na vyžádání informace o činnostech posuzování
shody vykonaných v rámci rozsahu jejich ozná-
mení a o jakýchkoli jiných vykonaných činnos-
tech, včetně přeshraničních činností a zadávání
subdodávek,

d) informace o každém vydání, zamítnutí, ome-
zení, pozastavení platnosti nebo odejmutí certi-
fikátů.

(4) Oznámený subjekt informuje ostatní sub-
jekty, které byly oznámené Komisí a které vykoná-
vají obdobné činnosti posuzování shody obdobných
pyrotechnických výrobků, o negativních a na požá-
dání i pozitivních výsledcích posuzování shody
těchto pyrotechnických výrobků.

HLAVA XIV

SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 63

Přestupky

(1) Fyzická osoba se jako osoba s odbornou
způsobilostí dopustí přestupku tím, že

a) zpřístupní pyrotechnické výrobky osobám,
které nedosáhly věkové hranice podle § 5
odst. 1,

b) dodá na trh nebo jinak zpřístupní pyro-
technické výrobky v rozporu s § 5 odst. 2 a 3,

c) nepřijme opatření zajišťující zpřístupnění pyro-
technických výrobků pouze osobám splňujícím
věkové hranice podle § 24 odst. 2,

d) nezajistí bezodkladné zničení nebo zneškodnění
pyrotechnických výrobků podle § 25 odst. 1

nebo nezajistí, aby ničení nebo zneškodňování
pyrotechnických výrobků bylo prováděno jen
osobou s odbornou způsobilostí podle § 25
odst. 2,

e) skladuje nebo prodává pyrotechnické výrobky
v rozporu s § 26 odst. 1 nebo 2,

f) nevede evidenci skladovaných pyrotechnických
výrobků podle § 26 odst. 3,

g) nezajistí zákaz činností v prostorách, kde jsou
skladovány pyrotechnické výrobky, podle § 26
odst. 4,

h) skladuje nebo prodává pyrotechnické výrobky
v rozporu s § 27,

i) skladuje pyrotechnické výrobky ve skladu
v rozporu s § 28,

j) skladuje nebo prodává pyrotechnické výrobky
v rozporu s § 29,

k) v rozporu s § 32 neohlásí konání ohňostroje,

l) neprovede ohňostroj v souladu s uvedenými
údaji podle § 32 odst. 4,

m) jako vedoucí odpalovač ohňostrojů nedodrží
technologický postup při provedení ohňo-
strojné práce podle § 33 odst. 3,

n) nevede evidenci pyrotechnických výrobků pou-
žitých při provádění ohňostrojných prací podle
§ 35 odst. 1, 2 a 3,

o) neohlásí ve stanovené lhůtě Českému báňskému
úřadu změny údajů v osvědčení o odborné způ-
sobilosti podle § 41 odst. 3, nebo

p) neohlásí Českému báňskému úřadu změny, že
přestala splňovat podmínky pro získání osvěd-
čení o odborné způsobilosti podle § 41 odst. 4.

(2) Dědic se dopustí přestupku tím, že nepře-
vede na oznámený subjekt záznamy podle § 12
odst. 5.

(3) Za přestupek se uloží pokuta do

a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. a), b), c), k), l) nebo m),

b) 200 000 Kč jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. d), e), f), g), h), i) nebo j) ,

c) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1
písm. n), o) nebo p) anebo podle odstavce 2.

(4) V blokovém řízení lze uložit pokutu
do 5 000 Kč.
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§ 64

Správní delikty právnických a podnikajících
fyzických osob

(1) Právnická a podnikající fyzická osoba se do-
pustí správního deliktu tím, že

a) neoprávněně použije označení CE, certifikát
anebo jiný dokument vydaný podle tohoto zá-
kona,

b) zpřístupňuje pyrotechnické výrobky osobám,
které nedosáhly věkové hranice podle § 5
odst. 1,

c) dodá na trh nebo jinak zpřístupní pyro-
technické výrobky v rozporu s § 5 odst. 2 a 3,

d) nezajistí označení pyrotechnických výrobků
pro použití ve vozidlech podle § 14,

e) nedodá profesionálnímu uživateli bezpečnostní
list podle § 14 odst. 3,

f) nesplní některou z povinností podle § 16,

g) předvádí nebo používá při vystavování pyro-
technické výrobky v rozporu s § 17 odst. 1,

h) nezajistí přijetí bezpečnostních opatření v sou-
ladu s § 17 odst. 2,

i) skladuje nebo prodává pyrotechnické výrobky
v rozporu s § 24 odst. 1,

j) nepřijme opatření zajišťující zpřístupnění pyro-
technických výrobků pouze osobám splňujícím
věkové hranice podle § 24 odst. 2,

k) nezajistí bezodkladné zničení nebo zneškodnění
pyrotechnických výrobků podle § 25 odst. 1,

l) skladuje pyrotechnické výrobky v rozporu
s § 26 odst. 1 a 2,

m) nevede evidenci skladovaných pyrotechnických
výrobků podle § 26 odst. 3,

n) nezajistí zákaz činností v prostorách, kde jsou
skladovány pyrotechnické výrobky, podle § 26
odst. 4,

o) skladuje nebo prodává pyrotechnické výrobky
v rozporu s § 27,

p) skladuje pyrotechnické výrobky ve skladu
v rozporu s § 28,

q) skladuje nebo prodává pyrotechnické výrobky
v rozporu s § 29,

r) neohlásí Úřadu a hasičskému záchrannému
sboru kraje informace podle § 31,

s) v rozporu s § 32 neohlásí konání ohňostroje,

t) neprovede ohňostroj v souladu s uvedenými
údaji podle § 32 odst. 4.

(2) Výrobce se dopustí správního deliktu tím,
že

a) neuchovává potřebnou dokumentaci podle jed-
notlivých postupů posuzování shody podle § 7,

b) neoznačí pyrotechnické výrobky registračním
číslem podle § 12 odst. 1,

c) nevede záznamy o všech registračních číslech
pyrotechnických výrobků, které vyrobí, spolu
s názvem výrobku, typem, případně dílčím ty-
pem výrobku a místem jeho výroby, a to nej-
méně po dobu 10 let podle § 12 odst. 3,

d) nepřevede záznamy podle § 12 odst. 4,

e) neposkytne oznámenému subjektu a České ob-
chodní inspekci na základě jejich pokynu infor-
mace podle § 12 odst. 6,

f) nezajistí označení pyrotechnických výrobků
podle § 13,

g) uvede na trh pyrotechnické výrobky, u kterých
nebyla posouzena shoda podle § 18 odst. 1,

h) neuchovává EU prohlášení o shodě nejméně po
dobu 10 let po uvedení pyrotechnického vý-
robku na trh podle § 18 odst. 4,

i) nezajistí, aby výrobní proces a jeho kontrola
byly ve shodě s typem uvedeným v certifikátu
a s požadavky tohoto zákona podle § 18 odst. 5,

j) nepoužívá schválený systém jakosti pro výrobu,
výstupní kontrolu, konstrukci a zkoušky nebo
neinformuje oznámený subjekt o jeho změnách
podle § 18 odst. 6,

k) nepoužívá v případě sériové výroby postupy
zajišťující shodu s tímto zákonem podle § 18
odst. 7,

l) v rozporu s § 18 nepoužívá schválený systém
jakosti pro výrobu, výstupní kontrolu, kon-
strukci a zkoušky nebo neinformuje oznámený
subjekt o jeho změnách,

m) neprovádí zkoušky pyrotechnických výrobků
dodávaných na trh a ověřování a o těchto
zkouškách, ověřováních a jejich výsledcích ne-
informuje distributory podle § 19 odst. 1,

n) neuvede na pyrotechnickém výrobku své kon-
taktní údaje podle § 19 odst. 3,

o) nezajistí, aby byl k pyrotechnickému výrobku
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přiložen návod k použití ve srozumitelné formě
podle § 19 odst. 4, nebo

p) nepředloží příslušnému kontrolnímu orgánu na
základě jeho pokynu všechny informace a doku-
mentaci nezbytné k prokázání shody pyro-
technického výrobku s technickými požadavky
podle § 19 odst. 5.

(3) Dovozce se dopustí správního deliktu tím,
že

a) nevede záznamy o všech registračních číslech
pyrotechnických výrobků, které vyrobí, spolu
s názvem výrobku, typem, případně dílčím ty-
pem výrobku a místem jeho výroby, a to nej-
méně po dobu 10 let od uvedení výrobku na trh
podle § 12 odst. 3,

b) nepřevede záznamy podle § 12 odst. 4,

c) neposkytne oznámenému subjektu a České ob-
chodní inspekci na základě jejich pokynu infor-
mace podle § 12 odst. 6,

d) uvede na trh pyrotechnické výrobky, u kterých
nebyla posouzena shoda podle § 20 odst. 1,

e) nezajistí, aby výrobce provedl příslušný postup
posuzování shody, vypracoval dokumentaci po-
třebnou podle jednotlivých postupů posuzování
shody podle § 7, označil pyrotechnický výro-
bek označením CE a přiložil doklady podle § 20
odst. 3,

f) neuvede na pyrotechnickém výrobku své kon-
taktní údaje podle § 20 odst. 5,

g) nezajistí, aby byl k pyrotechnickému výrobku
přiložen návod k použití ve srozumitelné formě
podle § 20 odst. 6,

h) neprovádí zkoušky pyrotechnických výrobků
dodávaných na trh a ověřování a o těchto
zkouškách, ověřováních a jejich výsledcích ne-
informuje distributory podle § 21 odst. 1,

i) nevede evidenci stížností, nevyhovujících pyro-
technických výrobků a pyrotechnických vý-
robků stažených z oběhu podle § 21 odst. 2,

j) neuchovává kopii EU prohlášení o shodě pro
potřeby příslušného kontrolního orgánu podle
§ 21 odst. 4, nebo

k) nepředloží příslušnému kontrolnímu orgánu na
základě jeho pokynu všechny informace a doku-
mentaci nezbytné k prokázání shody pyro-
technického výrobku s technickými požadavky
podle § 21 odst. 5.

(4) Distributor se dopustí správního deliktu
tím, že

a) dodá na trh pyrotechnické výrobky v rozporu
s § 22 odst. 1,

b) v rozporu s § 22 odst. 2 neověří, zda je pyro-
technický výrobek opatřen označením CE, zda
jsou k němu ve srozumitelné podobě přiloženy
požadované doklady a zda výrobce nebo do-
vozce zajistili, aby pyrotechnický výrobek byl
označen podle tohoto zákona, nebo

c) nepředloží příslušnému kontrolnímu orgánu na
základě jeho žádosti všechny informace a doku-
mentaci nezbytné k prokázání shody pyro-
technického výrobku s technickými požadavky
podle § 22 odst. 5.

(5) Oznámený subjekt se dopustí správního de-
liktu tím, že

a) nedodrží postup podle § 9,

b) nevede rejstřík pyrotechnických výrobků podle
§ 11 odst. 1 a 3,

c) nepřevede rejstřík pyrotechnických výrobků na
jiný oznámený subjekt podle § 11 odst. 4,

d) nezajistí, aby subdodavatel nebo dceřiná společ-
nost splnili stanovené požadavky podle § 45,

e) nepředá dokumenty týkající se provádění čin-
ností oznámeného subjektu podle § 48 odst. 4,

f) nesplní některou z povinností týkající se čin-
nosti oznámeného subjektu podle § 49, nebo

g) poruší informační povinnost podle § 62 odst. 3
nebo 4.

(6) Právní nástupce oznámeného subjektu se
dopustí správního deliktu tím, že nepřevede na ozná-
mený subjekt záznamy podle § 12 odst. 5.

(7) Provozovatel vázané živnosti s předmětem
podnikání „nákup, prodej, ničení a zneškodňování
pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4
a provádění ohňostrojných prací“ se dopustí správ-
ního deliktu tím, že nevede evidenci osvědčení o od-
borné způsobilosti svých zaměstnanců podle tohoto
zákona.

(8) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. b), c) nebo r), podle odstavce 2
písm. g), podle odstavce 3 písm. d) nebo podle
odstavce 4 písm. a),
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b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. d), i), j), s) nebo t),

c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. a), e), g), h), k), l), o), p) nebo q),
podle odstavce 2 písm. b), i), j), k), l), m), n), o)
nebo p), podle odstavce 3 písm. e), f), g), h), j)
nebo k), podle odstavce 4 písm. b) nebo c) nebo
podle odstavce 5 písm. a), d) nebo f),

d) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 1 písm. f), m) nebo n), podle odstavce 2
písm. a), c), e), f) nebo h), podle odstavce 3
písm. a), c) nebo i) nebo podle odstavce 5
písm. b), c), e) nebo g),

e) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle od-
stavce 2 písm. d), podle odstavce 3 písm. b),
podle odstavce 6 nebo podle odstavce 7.

§ 65

Společná ustanovení ke správním deliktům

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpo-
vídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí,
které bylo možno požadovat, aby porušení právní
povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty se přihlédne zejména
k závažnosti správního deliktu, ke způsobu jeho spá-
chání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl
spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jest-
liže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode
dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let
ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona
v prvním stupni projednávají kontrolní orgány podle
své příslušnosti k výkonu kontroly stanovené v § 55.

(5) Pokuty za správní delikty vybírá orgán,
který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního
rozpočtu.

HLAVA XV

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 66

Přechodná ustanovení

(1) Ověřování pyrotechnických výrobků zapo-
čatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se
dokončí podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování

střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických před-
mětů a o zacházení s některými pyrotechnickými
výrobky, ve znění účinném přede dnem nabytí účin-
nosti tohoto zákona. Skladování a zacházení s pyro-
technickými výrobky uvedenými na trh do dne na-
bytí účinnosti tohoto zákona se řídí dosavadními
právními předpisy.

(2) Platnost certifikátů stanovených pyro-
technických předmětů vydaných podle zákona
č. 156/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, skončí uplynutím doby, na
kterou byly vydány.

(3) Pyrotechnické výrobky zařazené do katego-
rií a označené zkušebními značkami pro pyro-
technické výrobky podle zákona č. 156/2000 Sb.,
ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti to-
hoto zákona, se považují za ověřené podle tohoto
zákona.

(4) Pyrotechnické výrobky, které byly uvedeny
na trh přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
a které jsou s tímto zákonem ve shodě, se považují za
uvedené na trh podle tohoto zákona.

(5) Certifikáty pro pyrotechnické výrobky pro
použití ve vozidlech vydané před 4. červencem 2013
podle zákona č. 156/2000 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstá-
vají v platnosti po dobu, na kterou byly vydány.

(6) Certifikáty o typové zkoušce vydané před 4.
červencem 2010 podle zákona č. 156/2000 Sb., ve
znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, pro zábavní pyrotechniku kategorií 1, 2 a 3
zůstávají na území České republiky v platnosti do
doby, na kterou byly vydány, nejpozději však do
4. července 2017.

(7) Certifikáty vydané před 4. červencem 2013
podle zákona č. 156/2000 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pro py-
rotechnické výrobky kategorie 4, P1, P2, T1 a T2
zůstávají na území České republiky v platnosti po
dobu, na kterou byly vydány, nejpozději však do
4. července 2017.

(8) Za osvědčení prokazující odbornou způso-
bilost pro zacházení s pyrotechnickými výrobky ka-
tegorie T2 a F4 se pro účely tohoto zákona považuje
též oprávnění nebo průkaz odpalovače ohňostrojů
vydané obvodním báňským úřadem nebo Českým
báňským úřadem.
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ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o ověřování střelných zbraní,
střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení

s některými pyrotechnickými výrobky

§ 67

Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných
zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o za-
cházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve
znění zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 227/2003
Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 36/2008 Sb.,
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zá-
kona č. 155/2010 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 170/2013 Sb., zákona č. 217/2013 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění
takto:

1. V názvu zákona se slova „ , střeliva a pyro-
technických předmětů a o zacházení s některými py-
rotechnickými výrobky“ nahrazují slovy „a stře-
liva“.

2. V nadpisu části první se slova „ , STŘELIVA
A PYROTECHNICKÝCH PŘEDMĚTŮA O ZA-
CHÁZENÍ S NĚKTERÝMI PYROTECHNIC-
KÝMI VÝROBKY“ nahrazují slovy „A STŘE-
LIVA“.

3. V § 1 odst. 1 se slova „zapracovává příslušné
předpisy Evropských společenství a v návaznosti na
přímo použitelný předpis Evropských společen-
ství1)“ včetně poznámky pod čarou č. 1 zrušují.

4. V § 1 odst. 1 písm. a) se slova „střeliva nebo
pyrotechnických výrobků“ nahrazují slovy „do-
plňků zbraní a střeliva“.

5. V § 1 odst. 1 písm. b) se slova „střeliva a py-
rotechnických výrobků“ nahrazují slovy „doplňků
zbraní a střeliva“.

6. V § 1 se odstavec 2 včetně poznámky pod
čarou č. 24 zrušuje a zároveň se zrušuje označení
odstavce 1.

7. V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „a stanovené
střelivo“ nahrazují slovy „ , stanovené střelivo a sta-
novené doplňky“.

8. V § 2 odst. 1 se za písmeno a) vkládají nová
písmena b) až d), která včetně poznámky pod čarou
č. 26 znějí:

„b) stanovenou střelnou zbraní střelná zbraň nebo
její část4b), které podléhají ověřování,

c) stanoveným střelivem střelivo nebo jeho část4c),
které podléhají ověřování,

d) stanoveným doplňkem doplněk zbraně26), který
podléhá ověřování,

26) § 4 písm. c) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních
a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších před-
pisů.“.

Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písme-
na e) až l).

9. V § 2 odst. 1 písm. e) se slova „jakož i ově-
ření, zda se jedná o výbušninu nebo pyrotechnický
výrobek,4a)“ včetně poznámky pod čarou č. 4a zru-
šují.

10. V § 2 odst. 1 písm. f) se slova „nebo pyro-
technické výrobky anebo“ nahrazují slovem „nebo“
a slova „tyto výrobky upravuje“ se nahrazují slovy
„na hlavní části stanovené střelné zbraně nebo na
jiném kontrolovaném výrobku provede zásadní
technickou konstrukční změnu“.

11. V § 2 odst. 1 písm. h) se slova „a pyro-
technické výrobky“ zrušují.

12. V § 2 odst. 1 písm. j) se za slovo „zbraní“
vkládají slova „nebo stanovených doplňků“.

13. V § 2 odst. 1 písmeno k) zní:

„k) uvedením na trh každé úplatné nebo bezúplatné
předání nebo nabídnutí k předání kontrolova-
ného výrobku za účelem distribuce nebo použí-
vání, anebo převedení vlastnického práva ke
kontrolovaným výrobkům výrobcem, dovoz-
cem, distributorem nebo opravcem v České re-
publice.“.

14. V § 2 odst. 1 se písmeno l) zrušuje.

15. V § 2 odstavce 2 až 4 znějí:

„(2) Zkušební značkou se rozumí značka, která
osvědčuje, že kontrolovaný výrobek byl ověřen
v souladu s tímto zákonem nebo s mezinárodní
smlouvou, kterou je Česká republika vázána4), a spl-
ňuje stanovené technické požadavky, přičemž

a) jednotnou zkušební značkou se rozumí zku-
šební značka podle mezinárodní smlouvy, kte-
rou je Česká republika vázána4),

b) národní zkušební značkou se rozumí zkušební
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značka, která osvědčuje splnění národních tech-
nických požadavků.

(3) Další značkou se rozumí značka, která je
umístěna na kontrolovaném výrobku, avšak ne-
osvědčuje, že kontrolovaný výrobek byl ověřen
v souladu s tímto zákonem nebo s mezinárodní
smlouvou, kterou je Česká republika vázána4), ani
že splňuje stanovené technické požadavky; další
značkou je zejména

a) kontrolní značka, kterou je značka osvědčující,
že kontrolovaný výrobek je označen identifi-
kačními údaji ve stanoveném rozsahu,

b) identifikační značka zkušebny, kterou je identi-
fikační značka podle mezinárodní smlouvy,
která označuje zahraniční zkušebnu, která ově-
řovala kontrolovaný výrobek,

c) identifikační značka úřadu, kterou je identifi-
kační značka, která osvědčuje, že kontrolovaný
výrobek byl ověřován Českým úřadem pro
zkoušení zbraní a střeliva (dále jen „úřad“).

(4) Identifikačním údajem se rozumí údaj nebo
symbol, který není zkušební značkou, kontrolní
značkou nebo identifikační značkou, ani dvojčíslím
nebo symbolem označujícím rok provedení
zkoušky.“.

16. V § 2 se odstavce 5 a 6 zrušují.

17. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 2a

Zbraně, střelivo a doplňky zbraní podléhající
ověřování

(1) Stanovené střelné zbraně jsou

a) palné zbraně, kterými jsou

1. brokové zbraně,

2. kulové zbraně,

3. zbraně vybavené kulovými a brokovými
hlavněmi,

4. zbraně s omezenou kinetickou energií,

5. zbraně pro jedno použití,

6. historické zbraně, repliky a napodobeniny
historických zbraní, které jsou způsobilé ke
střelbě,

7. balistická měřidla určená k zjišťování balistic-

kých hodnot, zejména tlaku, rozptylu nebo
rychlosti střely,

8. signální zbraně,
9. narkotizační zbraně,

10. expanzní přístroje, u nichž je primárním
zdrojem energie výbušná látka, kterými mo-
hou být zejména přístroje jateční nebo
metné,

11. expanzní zbraně, kterými jsou akustické
zbraně, plynovky a zbraně na granule,

b) plynové zbraně, kterými jsou

1. vzduchovky,

2. větrovky,

3. zbraně na oxid uhličitý či jiný plyn nebo na
vzduchovou kartuš,

4. paintballové zbraně,
5. metné zbraně,
6. narkotizační zbraně,
7. expanzní přístroje, u nichž je primárním

zdrojem energie plyn,

c) části stanovených střelných zbraní, kterými jsou
hlavní části zbraní, jakož i dnové šrouby střel-
ných zbraní nabíjených ústím hlavně.

(2) Stanoveným doplňkem je tlumič hluku vý-
střelu pro zbraně používající střelivo se středovým
zápalem.

(3) Stanoveným střelivem je

a) průmyslově vyráběné nebo průmyslově přebí-
jené střelivo pro palné zbraně,

b) střelivo pro expanzní přístroje, kterým jsou

1. průmyslově vyráběné pracovní nábojky,

2. prachové tablety,

c) střelivo pro expanzní zbraně, kterým jsou

1. průmyslově vyráběné akustické nábojky,

2. průmyslově vyráběné plynové nábojky,

3. průmyslově vyráběné nábojky s granulemi,

d) průmyslově vyráběné střely pro plynové
zbraně,

e) průmyslově vyráběné části střeliva nutné k sesta-
vení náboje nebo nábojky4c), pokud jsou na trh
uváděny samostatně,

f) průmyslově vyráběná výmetná náplň určená
pro palné zbraně, která není částí střeliva podle
písmene e), je-li na trh uváděna samostatně.
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(4) Ověřování nepodléhají expanzní přístroje,
jejichž uvádění na trh upravují zvláštní právní před-
pisy25).“.

18. V § 3 písm. a) se slova „Český úřad pro
zkoušení zbraní a střeliva (dále jen „úřad“)“ nahra-
zují slovem „úřad“.

19. V § 3 písm. c) a d) se slova „nebo pyro-
technické výrobky“ zrušují.

20. V § 3 se na konci písmene f) čárka nahrazuje
tečkou a písmeno g) se včetně poznámky pod čarou
č. 5e zrušuje.

21. § 4a se zrušuje.

22. V části první nadpisu hlavy II se slova
„A PYROTECHNICKÝCH VÝROBKŮ“ zrušují.

23. V § 6 odst. 3 se část věty za středníkem na-
hrazuje slovy „v takovém případě je nutno jednotlivě
ověřit, zda každá stanovená střelná zbraň splňuje
požadavky podle odstavce 1 písm. a) a b).“ a na
konci odstavce se doplňuje věta „Takto ověřené sta-
novené střelné zbraně se označují stejným způsobem
jako zbraně kusově ověřené.“.

24. V § 6 odst. 4 se slova „provedení kusového
ověřování“ nahrazují slovy „jednotlivé ověření“ a na
konci odstavce se doplňuje věta „Stanovené střelné
zbraně předložené úřadu k jednotlivému ověření za
účelem prodloužení platnosti certifikátu o homolo-
gaci označí úřad stejným způsobem jako zbraně ku-
sově ověřené.“.

25. V § 7 se slova „zkušební značkou pro ku-
sové ověřování“ nahrazují slovy „příslušnou zku-
šební značkou“.

26. V § 8 se slova „pro kusové ověřování“ zru-
šují.

27. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 8a

Ověřování stanovených doplňků

(1) Ověřování stanovených doplňků se provádí
formou kusového ověřování.

(2) Ověřování se neprovádí u dovezeného sta-
noveného doplňku před jeho uvedením na trh, po-
kud je označen platnou zkušební značkou na základě

mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vá-
zána4).

(3) Kusové ověřování stanoveného doplňku je
postup, při kterém se ověřuje a dokládá označením
každého stanoveného doplňku příslušnou zkušební
značkou, že stanovený doplněk splňuje stanovené
technické požadavky.

(4) Postup při kusovém ověřování stanoveného
doplňku stanoví ministerstvo vyhláškou.“.

28. V § 9 odst. 2 se za slovo „označeno“ vkládá
slovo „platnými“.

29. Za § 11 se vkládá nový § 11a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 11a

Kontrola označení kontrolovaných výrobků
identifikačními údaji

(1) Kontrola označení kontrolovaných vý-
robků identifikačními údaji (dále jen „kontrola ozna-
čení identifikačními údaji“) je postup, při kterém
úřad vyznačením kontrolní značky dokládá, že kon-
trolované výrobky jsou označeny identifikačními
údaji ve stanoveném rozsahu.

(2) Postup při kontrole označení identifikač-
ními údaji stanoví ministerstvo vyhláškou.

(3) Kontrola označení identifikačními údaji
není ověřováním ve smyslu této hlavy.“.

30. § 12 až 14a se včetně nadpisů a poznámek
pod čarou č. 17c a 17d zrušují.

31. V § 15 odst. 1 se slova „nebo pyrotechnic-
kého výrobku“ zrušují a za slovo „značkou)“ se
vkládají slova „nebo úkon spojený s kontrolou ozna-
čení identifikačními údaji“.

32. V § 15 odst. 2 se slova „střelných zbraní,
střeliva, pyrotechnických výrobků, výbušných před-
mětů a pomůcek pro jejich používání“ nahrazují
slovy „kontrolovaných výrobků“.

33. V § 16 odst. 1 písmeno a) zní:

„a) uvádět na trh kontrolované výrobky, jen pokud
jsou ověřeny a opatřeny platnou zkušební znač-
kou,“.

34. V § 16 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) vyvážet kontrolované výrobky, jen pokud jsou
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opatřeny platnou zkušební nebo kontrolní
značkou,“.

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako písme-
na c) až f).

35. V § 16 odst. 1 písm. d) se za slova „stano-
veného střeliva“ vkládají slova „nebo jeho průmys-
lově vyráběné části, je-li uváděna na trh samo-
statně,“.

36. V § 16 odst. 3 se za slovo „označené“
vkládá slovo „platnou“.

37. V § 16 odst. 4 písm. a) se za slovo „zbraní“
vkládají slova „nebo stanovených doplňků“.

38. V § 16 odst. 5 se za slovo „zbraň“ vkládají
slova „ , takový stanovený doplněk“.

39. § 16a se včetně poznámek pod čarou č. 18d
až 18f zrušuje.

40. V části první se hlava III včetně nadpisu
zrušuje.

41. V § 17 odst. 3 písm. a) se slova „nebo py-
rotechnických výrobků“ zrušují a na konci textu pís-
mene a) se doplňují slova „a provádí kontrolu ozna-
čení identifikačními údaji“.

42. V § 17 odst. 3 písm. c) se slova „zkušebními
značkami“ nahrazují slovy „zkušebními a dalšími
značkami podle tohoto zákona“.

43. V § 17 odst. 3 písm. d) se slova „střelných
zbraní, střeliva, pyrotechnických výrobků, výbuš-
ných předmětů a pomůcek pro jejich používání“ na-
hrazují slovy „kontrolovaných výrobků“.

44. V § 17 odst. 3 písm. e) se za slovo „zbraně“
vkládají slova „ , doplňku zbraně“ a za slovo „zbraň“
se vkládají slova „ , stanovený doplněk“.

45. V § 17 odst. 3 písmeno f) zní:

„f) vydává rozhodnutí podle § 19a odst. 5 a provádí
další činnosti stanovené zvláštními právními
předpisy19c),“.

46. V § 17 odst. 3 se písmena i) a j) zrušují.

Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno i).

47. V § 17 se na konci odstavce 3 tečka nahra-
zuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) vykonává státní správu v oblasti pyrotechnic-
kých výrobků podle zákona upravujícího oblast
pyrotechniky.“.

48. V § 17 odst. 4 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) až k) se označují jako písme-
na b) až j).

49. V § 17 odst. 4 písm. b) se slova „zbraně,
která je předložena“ nahrazují slovy „zbraně nebo
stanoveného doplňku, které jsou předloženy“.

50. V § 17 odst. 4 písm. c) a e) se slova „nebo
pyrotechnických výrobků“ zrušují.

51. V § 17 odst. 4 písm. i) se slova „nebo pyro-
technických výrobků“ zrušují a na konci písmene i)
se slovo „a“ nahrazuje čárkou.

52. V § 17 se na konci odstavce 4 tečka nahra-
zuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno k), které zní:

„k) zveřejňuje ve Věstníku Úřadu pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
rozhodnutí Mezinárodní stálé komise pro
zkoušky ručních palných zbraní4).“.

53. V § 17 se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 až 11 se označují jako od-
stavce 5 až 10.

54. V § 17 odst. 5 se slova „střelných zbraní,
střeliva, pyrotechnických výrobků a výbušnin včetně
potřebných pomůcek“ nahrazují slovy „kontrolova-
ných výrobků“.

55. V § 17 se odstavce 8 až 10 zrušují.

56. V nadpisu § 18 se slova „a pyrotechnických
výrobků“ zrušují.

57. V § 18 odst. 1 úvodní části ustanovení se
slova „nebo pyrotechnické výrobky“ zrušují a za
slovo „uvést“ se vkládají slova „vedle náležitostí sta-
novených správním řádem“.

58. V § 18 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písme-
na a) až c).

59. V § 18 odst. 1 písm. a) bodu 1 se za slovo
„pro“ vkládá slovo „stanovené“ a na konci textu
bodu 1 se doplňují slova „a stanovený doplněk“.

60. V § 18 odst. 1 písm. a) bodu 2 se za slovo
„pro“ vkládá slovo „stanovené“.

61. V § 18 odst. 1 písm. a) se bod 3 zrušuje.

62. V § 18 odst. 1 písm. c) se slova „ , 11 ne-
bo 12“ nahrazují slovy „nebo 11“.
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63. V § 18 odst. 2 se za slovo „zbraně,“ vkládají
slova „stanovené doplňky,“, slova „nebo pyro-
technické výrobky označené“ se nahrazují slovy
„označené identifikačními“ a slova „nebo pyro-
technických výrobků“ se zrušují.

64. V § 18 odstavec 4 zní:

„(4) Za poškození nebo zničení střelné zbraně
nebo stanoveného doplňku, které úřad převzal k ově-
ření, odpovídá úřad. Úřad se odpovědnosti zprostí,
prokáže-li se, že ke škodě na zbrani nebo stanove-
ném doplňku došlo v souvislosti s vadou, kterou
měla zbraň nebo stanovený doplněk v době předlo-
žení. Při náhradě škody se postupuje podle občan-
ského zákoníku. Vzorky střeliva se nevracejí.“.

Poznámka pod čarou č. 20 se zrušuje.

65. V § 18 odst. 5 se slova „ nebo pyrotechnic-
kých výrobků“ zrušují.

66. § 19 včetně nadpisu zní:

„§ 19

Označování

(1) Kontrolované výrobky, které splňují stano-
vené technické požadavky a byly úřadem ověřeny, se
označují jednotnými zkušebními značkami a identifi-
kační značkou úřadu, anebo národními zkušebními
značkami.

(2) Stanovené střelné zbraně a stanovené do-
plňky označí úřad dále dvojčíslím nebo symbolem
roku zkoušky, nejedná-li se o stanovené střelné
zbraně, u kterých byl vydán certifikát o homologaci.

(3) Ministerstvo vyhláškou stanoví grafickou
podobu, provedení a umístění značek podle odstav-
ců 1 a 2.

(4) Na stanovenou střelnou zbraň nebo stano-
vený doplněk, který nesplňuje stanovené technické
požadavky při kusovém ověřování, vyrazí úřad iden-
tifikační značku úřadu. Na stanovenou střelnou
zbraň nebo stanovený doplněk, který nesplňuje sta-
novené technické požadavky při opakovaném kuso-
vém ověřování, vyrazí úřad přes dříve vyznačené
značky uvedené v odstavcích 1 a 2 písmeno „X“.
Samostatná identifikační značka, nebo identifikační
značka a písmeno „X“ předkladatele neopravňuje
k používání a uvedení takto označené stanovené
střelné zbraně nebo stanoveného doplňku na trh.

(5) Na žádost předkladatele, který předložil
k ověřování stanovenou střelnou zbraň nebo stano-
vený doplněk, budou tato zbraň nebo stanovený do-
plněk úřadem označeny tak, aby nedošlo k narušení
jejich historické či jiné hodnoty. Úřad provede ozna-
čení na vhodném místě vzhledem k typu stanovené
střelné zbraně nebo stanoveného doplňku.

(6) Kontrolované výrobky, které jsou označeny
identifikačními údaji ve stanoveném rozsahu, označí
úřad kontrolní značkou. Grafickou podobu, prove-
dení a umístění kontrolní značky stanoví minister-
stvo vyhláškou. Kontrolní značka není zkušební
značkou a předkladatele neopravňuje k uvedení
takto označeného kontrolovaného výrobku na trh.“.

67. Za § 19 se vkládá nový § 19a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 19a

Platnost zkušební značky

(1) Zkušební značka je považována za platnou,
jestliže je vyznačena v souladu s podmínkami ozna-
čování podle tohoto zákona.

(2) Za platnou zkušební značku je považována
i zkušební značka, která je vyznačena v souladu
s mezinárodní smlouvou, kterou je Česká republika
vázána.

(3) Ministerstvo zveřejní vyhláškou grafickou
podobu zkušebních značek smluvních států meziná-
rodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána,
a které jsou uznávány za platné. Ministerstvo rovněž
zveřejní vyhláškou grafickou podobu identifikačních
značek zkušeben smluvních států mezinárodní
smlouvy, kterou je Česká republika vázána, a pří-
padně dalších značek, jestliže jejich vyznačením pod-
miňuje taková mezinárodní smlouva platnost značek
podle věty první.

(4) Jestliže zkušební značka není vyznačena
v souladu s podmínkami podle tohoto zákona, po-
suzuje se platnost jejího vyznačení podle právního
předpisu nebo mezinárodní smlouvy účinné v době
jejího vyznačení.

(5) V pochybnostech rozhodne o platnosti zku-
šební značky úřad. Anonymizované rozhodnutí
úřadu o platnosti zkušební značky zveřejní úřad
způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

68. V § 20 odst. 1 se slova „ , s výjimkou kon-
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troly dodržování povinností podle § 16b, kterou
provádí Česká obchodní inspekce“ zrušují.

69. V § 20 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

70. V § 20a odst. 1 se slova „nebo pyro-
technický výrobek“ zrušují.

71. V § 20a odst. 2 se slova „nebo jinak zpří-
stupňovat pyrotechnické výrobky“ zrušují.

72. V § 20a odst. 3 a 5 se slova „nebo pyro-
technické výrobky“ zrušují.

73. V § 20a odst. 6 se slova „nebo pyrotechnic-
kých výrobků“ a slova „anebo pyrotechnických vý-
robků“ zrušují.

74. V § 20a odst. 7 se slova „nebo pyro-
technické výrobky“ zrušují.

75. V § 20b odst. 1 se slova „nebo pyro-
technické výrobky“, slova „nebo pyrotechnických
výrobků“ a věta druhá zrušují.

76. V§ 20b odst. 2 se slova „nebo pyro-
technické výrobky“ zrušují.

77. V § 20b odst. 2 se část věty za středníkem
včetně středníku zrušuje.

78. V § 20b odst. 3 se slova „nebo pyrotechnic-
kým výrobkem“ zrušují.

79. V § 20c odst. 1 se slova „nebo pyrotechnic-
kého výrobku“ a věta poslední zrušují.

80. V § 20c odst. 2 se slova „nebo pyrotechnic-
kého výrobku“ zrušují.

81. V § 20c odst. 4 se slova „nebo pyrotechnic-
kému výrobku“ zrušují.

82. V § 21 odst. 5 se slova „ , 9 nebo 12“ na-
hrazují slovy „nebo 9“ a věta poslední se nahrazuje
větou „Jedná-li se o zvlášť složitý případ, nebo není-
-li z jiných vážných důvodů možné dodržet lhůtu
podle věty první, prodlužuje se tato lhůta o dalších
30 dnů.“.

83. § 22 se včetně nadpisu zrušuje.

84. V § 22a odst. 1 písm. a) se slova „zkušební
značku, označení CE“ nahrazují slovy „zkušební
nebo další značku“.

85. V § 22a odst. 1 písm. b) se slova „jinak
zpřístupní pyrotechnický výrobek, který nesplňuje

stanovené technické požadavky podle § 4a odst. 1,“
zrušují.

86. V § 22a odst. 1 se na konci písmene c) čárka
nahrazuje tečkou a písmena d) až f) se zrušují.

87. V § 22a odst. 2 písm. a) se slova „nebo vy-
veze“ zrušují.

88. V § 22a odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové
písmeno b), které zní:

„b) v rozporu s § 16 odst. 1 písm. b) vyveze kon-
trolovaný výrobek,“.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písme-
na c) až g).

89. V § 22a odst. 2 písm. c) se slova „§ 16
odst. 1 písm. b)“ nahrazují slovy „§ 16 odst. 1
písm. c)“.

90. V § 22a odst. 2 písm. d) se slova „§ 16
odst. 1 písm. c)“ nahrazují slovy „§ 16 odst. 1
písm. d)“.

91. V § 22a odst. 2 písm. e) se slova „§ 16
odst. 1 písm. d),“ nahrazují slovy „§ 16 odst. 1
písm. e), nebo“.

92. V § 22a odst. 2 písm. f) se slova „§ 16
odst. 1 písm. e), nebo“ nahrazují slovy „§ 16 odst. 1
písm. f).“.

93. V § 22a odst. 2 se písmeno g) zrušuje.

94. V § 22a se odstavce 3 a 4 zrušují.

Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako od-
stavce 3 až 8.

95. V § 22a se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 až 8 se označují jako od-
stavce 4 až 7.

96. V § 22a odst. 4 se za slovo „označený“
vkládá slovo „platnou“.

97. V § 22a se odstavec 5 zrušuje.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5
a 6.

98. V § 22a odst. 6 písm. a) se slova „d) a f),
odstavce 4, 7 nebo 8“ nahrazují slovy „e) nebo od-
stavce 4“.

99. V § 22a odst. 6 písm. b) se slova „odstav-
ců 3, 5 nebo 6“ nahrazují slovy „odstavce 3“.
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100. V § 22a odst. 6 písm. c) se slova „od-
stavce 1 písm. d) až f), odstavce 2 písm. e) nebo od-
stavce 9“ nahrazují slovy „odstavce 2 písm. e) nebo
odstavce 5“.

101. V § 22b odst. 4 se slova „ , s výjimkou
správního deliktu podle § 22a odst. 4, který projed-
nává Česká obchodní inspekce“ zrušují.

102. § 24 včetně nadpisu zní:

„§ 24

Zmocnění

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 6
odst. 1, § 7 a 8, § 8a odst. 4, § 10 odst. 1 písm. c),
§ 11a odst. 2, § 15 odst. 2, § 16 odst. 1 písm. d), § 16
odst. 2 písm. a), § 18 odst. 2, § 18 odst. 3 písm. a),
§ 19 odst. 3 a 6, § 19a odst. 3 a § 20 odst. 1.“.

103. Příloha k zákonu se zrušuje.

104. Poznámky pod čarou č. 5a a 22 se zrušují.

§ 68

Přechodné ustanovení

Stanovené střelivo může být označováno způ-
sobem podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování
střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických před-
mětů a o zacházení s některými pyrotechnickými
výrobky, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, nejpozději do 19. října 2016.

§ 69

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Nařízení vlády č. 32/2014 Sb., o zacházení s py-
rotechnickými výrobky.

2. Nařízení vlády č. 208/2010 Sb., o technických
požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich
uvádění na trh.

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o zbraních

§ 70

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních
a střelivu (zákon o zbraních), ve znění zákona

č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona
č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona
č. 359/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 310/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 170/2013 Sb. a zákona
č. 281/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 29 odst. 3 písm. c) se na konci slovo
„nebo“ zrušuje.

2. V § 29 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

„e) střílet ze zbraně opatřené tlumičem hluku vý-
střelu, pokud zbraň nebyla pro tento účel ově-
řena podle zvláštního právního předpisu3), nebo

f) střílet ze zbraně opatřené tlumičem hluku vý-
střelu3), pokud takový tlumič hluku výstřelu
podléhá ověřování podle zvláštního právního
předpisu3) a není opatřen příslušnou platnou
zkušební značkou.“.

3. V § 63 se na konci odstavce 7 doplňují věty
„Při kontrole podle věty druhé příslušný útvar police
kontroluje dodržení povinností oprávněné osoby
podle § 39 odst. 2. V případě, že příslušný útvar
policie neshledá pochybení oprávněné osoby, po-
tvrdí změnu kategorie zbraně v Centrálním registru
zbraní, jinak může vrátit zbraň žadateli a vyzvat jej
k odstranění kontrolou zjištěných nedostatků, po-
kud to jejich povaha umožňuje; tím nejsou dotčena
ustanovení o odpovědnosti oprávněné osoby jako
držitele licence za správní delikt.“.

4. V § 76a odst. 8 písm. g) bodu 2 se slovo
„nebo“ zrušuje.

5. V § 76a se na konci odstavce 8 tečka nahra-
zuje slovem „ , nebo“ a doplňuje se písmeno i), které
zní:

„i) střílí ze zbraně v rozporu s § 29 odst. 3 písm. e)
nebo f).“.

6. V § 76a odst. 14 písm. a) se za slova
„písm. h)“ vkládají slova „nebo i)“.
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ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o správních poplatcích

§ 71

Příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona
č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona
č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona
č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona
č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona
č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona
č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona
č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona
č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona
č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona
č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona
č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona
č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona
č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona
č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona
č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona
č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona
č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona
č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona
č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona
č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona
č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona
č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona
č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona
č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona
č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona
č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona
č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona
č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona
č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona
č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona
č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona
č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona
č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona
č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona
č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona

č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona
č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona
č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona
č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona
č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona
č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona
č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona
č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona
č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona
č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona
č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona
č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona
č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného
opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014
Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb.,
zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zá-
kona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona
č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona
č. 81/2015 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., se mění
takto:

1. V části I v položce 22 se doplňuje písmeno r),
které zní:

„r) Přijetí žádosti o vydání osvědčení
o odborné způsobilosti podle
zákona o pyrotechnických
výrobcích a zacházení s nimi Kč 1 000.“.

2. V části II se v položce 30 písm. c) slova „Při-
jetí žádosti o vydání průkazu zbraně“ nahrazují
slovy „Přijetí oznámení o nabytí vlastnictví ke
zbrani“.

3. V části II se v položce 32 písm. b) za slovo
„ověřování“ vkládají slova „zbraně31) nebo do-
plňku“.

4. V části II položka 32 se písmeno g) zrušuje.

Dosavadní písmena h) až j) se označují jako písme-
na g) až i).

5. V části XII se v položce 160 slova „Vydání
zbrojního průkazu pro trvalý dovoz nebo pro tran-
zit zbraně nebo střeliva“ nahrazují slovy „Přijetí žá-
dosti o vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý
vývoz, dovoz nebo tranzit zbraně nebo střeliva“
a číslo „500“ nahrazuje číslem „800“.
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ČÁST PÁTÁ

Změna živnostenského zákona

§ 72

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podni-
kání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/
/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/
/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/
/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/
/1994 Sb., zákona č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/
/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/
/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/
/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/
/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/
/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/
/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/
/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/
/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/
/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/
/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/
/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/
/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/
/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/
/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/
/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/
/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/
/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/
/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/
/2000 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/
/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/
/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/
/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/
/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/
/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/
/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/
/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného
pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona
č. 130/2003 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona
č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona
č. 274/2003 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona
č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona
č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona
č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona
č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona
č. 58/2005 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona
č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona
č. 253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona
č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona
č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona

č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona
č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona
č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona
č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona
č. 212/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona
č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona
č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona
č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona
č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona
č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona
č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona
č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona
č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona
č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona
č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona
č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona
č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona
č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona
č. 407/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona
č. 241/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákona
č. 309/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona
č. 140/2014 Sb. a zákona č. 267/2014 Sb., se mění
takto:

1. V příloze č. 2 VÁZANÉ ŽIVNOSTI se za
živnost „Provádění staveb, jejich změn a odstraňo-
vání“ vkládá nová živnost s předmětem podnikání
„Nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyro-
technických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a prová-
dění ohňostrojných prací“;

ve druhém sloupci text zní:

„pro nákup, prodej, ničení a zneškodňování pyro-
technických výrobků kategorie P2, osvědčení o od-
borné způsobilosti podle § 36 odst. 1 písm. a) zá-
kona č. 206/2015 Sb.; pro nákup, prodej, ničení
a zneškodňování pyrotechnických výrobků katego-
rie T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací osvěd-
čení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1
písm. b) nebo doklad podle § 66 odst. 8 zákona
č. 206/2015 Sb.“;

ve třetím sloupci text zní:

„zákon č. 206/2015 Sb.“.

2. V příloze 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
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se u předmětu podnikání „Výzkum, vývoj, výroba,
ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej
výbušnin“ na konci textu prvního sloupce doplňují
slova „a provádění trhacích prací“;

ve druhém sloupci se na konci textu doplňuje střed-
ník a slova

„pro provádění trhacích prací:
oprávnění nebo průkaz střelmistra vydané obvodním
báňským úřadem, nebo oprávnění technického ve-
doucího odstřelů vydané Českým báňským úřa-
dem*)“;

ve čtvrtém sloupci text zní:

„pro výzkum, vývoj, výrobu, ničení, zneškodňování
zpracování, nákup a prodej výbušnin Český báňský
úřad“.

3. V příloze 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
se u předmětu podnikání „Vývoj, výroba, opravy,
úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uscho-
vávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva“
v pátém sloupci slova „§ 17 odst. 3 písm. k) zákona
č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, stře-
liva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona
č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zá-
kon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/
/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních po-
platcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zá-
kona č. 155/2010 Sb.“ nahrazují slovy „§ 17 odst. 3
písm. i) zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střel-
ných zbraní a střeliva, ve znění zákona č. 13/1998
Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona
č. 155/2010 Sb. a ve znění zákona č. 206/2015 Sb.,
o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi
a o změně některých zákonů (zákon o pyro-
technice)“.

4. V příloze 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
se živnost „Provádění trhacích a ohňostrojných
prací“ zrušuje.

§ 73

Přechodná ustanovení

(1) Dosavadní živnostenská oprávnění zůstávají
zachována, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Podnikatelé, kterým ke dni nabytí účinnos-
ti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických vý-
robcích a zacházení s nimi a o změně některých zá-
konů (zákon o pyrotechnice), trvalo živnostenské

oprávnění k provozování živnosti „Provádění trha-
cích a ohňostrojných prací“ v úplném rozsahu nebo
v částečném rozsahu předmětu podnikání „prová-
dění trhacích prací“, jsou oprávněni po nabytí účin-
nosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických vý-
robcích a zacházení s nimi a o změně některých zá-
konů (zákon o pyrotechnice), provozovat živnost
„Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování,
zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění
trhacích prací“ v rozsahu předmětu podnikání „pro-
vádění trhacích prací“. Živnostenský úřad provede
zápis změny v živnostenském rejstříku do 5 dnů
ode dne nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb.,
o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi
a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).

(3) Podnikatelé, kterým ke dni nabytí účinnosti
zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrob-
cích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů
(zákon o pyrotechnice), trvalo živnostenské opráv-
nění k provozování živnosti „Provádění trhacích
a ohňostrojných prací“ v úplném rozsahu nebo
v částečném rozsahu předmětu podnikání „prová-
dění ohňostrojných prací“, jsou oprávněni po dni
nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyro-
technických výrobcích a zacházení s nimi a o změně
některých zákonů (zákon o pyrotechnice), provozo-
vat vázanou živnost „Nákup, prodej, ničení a zne-
škodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2,
T2 a F4 a provádění ohňostrojných prací“ v rozsa-
hu předmětu podnikání „provádění ohňostrojných
prací“. Živnostenský úřad provede zápis změny
v živnostenském rejstříku do 5 dnů ode dne nabytí
účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických
výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých
zákonů (zákon o pyrotechnice).

(4) Podnikatelé, kterým ke dni nabytí účinnosti
zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrob-
cích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů
(zákon o pyrotechnice), trvalo živnostenské opráv-
nění k provozování živnosti volné, jsou oprávněni
provozovat činnosti spočívající v nákupu, prodeji,
ničení a zneškodňování pyrotechnických výrobků
kategorie P2, T2 a F4 po dobu jednoho roku ode
dne nabytí účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyro-
technických výrobcích a zacházení s nimi a o změně
některých zákonů (zákon o pyrotechnice). Pokud
hodlají po uplynutí doby uvedené ve větě první
v provozování uvedených činností pokračovat, jsou
povinni před uplynutím této doby ohlásit živnosten-
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skému úřadu vázanou živnost „Nákup, prodej, ni-
čení a zneškodňování pyrotechnických výrobků ka-
tegorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných
prací“ v úplném nebo částečném rozsahu předmětu
podnikání a doložit odbornou způsobilost požado-
vanou pro provozování uvedené živnosti.

(5) Řízení zahájená podle zákona č. 455/1991
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti
zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrob-
cích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů
(zákon o pyrotechnice), se dokončí podle zákona
č. 455/1991 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických
výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých
zákonů (zákon o pyrotechnice).

(6) Úkony provedené podle odstavců 2 až 4
jsou osvobozeny od správních poplatků.

ČÁST ŠESTÁ

Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách
a o státní báňské správě

§ 74

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, vý-
bušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona
č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona
č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona
č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona
č. 315/2001 Sb., zákona č. 206/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona
č. 227/2003 Sb., zákona č. 3/2005 Sb., zákona
č. 386/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona
č. 313/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona
č. 296/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona
č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona
č. 274/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 155/2010 Sb., zákona č. 184/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona
č. 64/2014 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., se mění
takto:

1. V § 21 odst. 1 se písmeno k) zrušuje.

Dosavadní písmeno l) se označuje jako písmeno k).

2. V § 21 odst. 1 písm. k) se slova „nebo ohňo-
strojných prací“ zrušují.

3. V § 22 odst. 12 se slova „nebo při ohňostroj-
ných pracích“ zrušují.

4. V § 23 odst. 1 se slova „vydání koncesované
živnosti na výzkum, vývoj, výrobu, ničení, zneškod-
ňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin“ na-
hrazují slovy „koncesi pro provozování živnosti
„Výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování,
zpracování, nákup a prodej výbušnin a provádění
trhacích prací“ v rozsahu předmětu podnikání „vý-
zkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpra-
cování, nákup a prodej výbušnin“.

5. V § 27 odst. 1 se slova „nebo ohňostrojné
práce“ zrušují.

6. V § 27 odst. 2 se slova „ , trhací práce při
ostatních činnostech a ohňostrojné práce“ nahrazují
slovy „a trhací práce při ostatních činnostech“.

7. V § 27 odst. 3 se slova „a ohňostrojných
prací“ zrušují

8. V § 27 odst. 5 se slova „ , ohňostrojné práce“
zrušují.

9. V § 27 odst. 6 se slova „a ohňostrojných“
zrušují.

10. V § 28 odst. 1 se slova „nebo ohňostrojných
prací“ zrušují.

11. V § 28 odst. 2 písm. a) se slova „nebo ohňo-
strojných prací“ zrušují.

12. V § 28 odst. 3 se slova „nebo ohňostrojných
prací“ zrušují.

13. V § 35 se odstavec 2 zrušuje.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2
a 3.

14. V § 35 odst. 3 se slova „ , odpalovači ohňo-
strojů“ a slova „ , odpalovače ohňostrojů“ zrušují.

15. V § 36 odst. 2 se slova „odpalovače ohňo-
strojů a“ zrušují.

16. V § 36 odst. 6 se slova „ , ohňostrojných
pracích“ zrušují.

17. V § 36 odst. 8 se slova „ , odpalovače ohňo-
strojů nebo pyrotechniky“ nahrazují slovy „nebo
pyrotechnika“.

18. § 36d včetně nadpisu zní:
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„§ 36d

Výroba pyrotechnických výrobků

Výroba pyrotechnických výrobků se považuje
za zpracování výbušnin.“.

19. V § 40 odst. 6 se na konci písmene g) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které
včetně poznámky pod čarou č. 23 zní:

„h) vykonává činnosti stanovené zvláštním právním
předpisem23).

23) Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích
a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon
o pyrotechnice).“.

20. V § 41 odst. 2 písm. i) se slova „a ohňo-
strojné práce“ zrušují.

21. V § 41 odst. 2 se na konci písmene m) tečka
nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které
zní:

„n) vykonává činnosti stanovené zvláštním právním
předpisem23).“.

22. V § 44 odst. 1 písm. b) se slova „nebo
ohňostrojných prací“ zrušují.

23. V § 44a odst. 2 písm. l) se slova „ , sklado-
vání, prodej nebo používání“ zrušují.

24. V § 44a odst. 3 písm. p) se slova „odst. 1 a 4
nebo v rozporu s § 35 odst. 2 a 4 určí k přípravě,
odpálení, zneškodnění nebo zničení výbušniny
určené k ohňostrojným pracím jinou osobu, než je
odpalovač ohňostrojů nebo střelmistr, anebo k ničení
nebo zneškodňování výbušnin v procesu jejich vý-
roby nebo zpracování včetně výzkumu, vývoje nebo
pokusné výroby určí osobu v rozporu s § 35 odst. 3
a 4“ zrušují.

25. V § 45 odst. 3 písm. a) se slova „nebo vý-
bušného předmětu“ a slova „nebo výbušný před-
mět“ zrušují.

26. V § 45 odst. 3 písm. b) se slova „nebo vý-
bušného předmětu“ zrušují.

§ 75

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 123/2014 Sb., o bezpečnostních
a technických požadavcích na zacházení s pyro-
technickými výrobky, se zrušuje.

ČÁST SEDMÁ

Změna zákona o ochraně spotřebitele

§ 76

V § 23 odst. 8 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, ve znění zákona č. 104/1995 Sb., zákona
č. 145/2000 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona
č. 36/2008 Sb. a zákona č. 356/2014 Sb., se slova
„ , střeliva a pyrotechnických výrobků“ nahrazují
slovy „a střeliva“.

ČÁST OSMÁ

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

§ 77

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí
Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne
22. června 1998 o postupu při poskytování informací
v oblasti norem a technických předpisů a předpisů
pro služby informační společnosti, v platném znění.

ČÁST DEVÁTÁ

ÚČINNOST

§ 78

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem
po jeho vyhlášení.

v z. Jermanová v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.
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Příloha č. 1 k zákonu č. 206/2015 Sb.
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Příloha č. 2 k zákonu č. 206/2015 Sb.
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Příloha č. 3 k zákonu č. 206/2015 Sb.
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207

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. července 2015,

kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků,
podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení

Vláda nařizuje podle § 18 zákona č. 228/2005
Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení
se v České republice omezuje z bezpečnostních dů-
vodů, a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 281/2013 Sb., k provedení § 1 odst. 2 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení ně-
kterých pyrotechnických výrobků, podmínek, za

nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti
o udělení povolení, se mění takto:

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:

„1) Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích
a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon
o pyrotechnice).“.

2. Příloha č. 1 včetně poznámek pod čarou č. 2
a 3 zní:
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„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 178/2011 Sb.
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A/1 Certifikát vydaný podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických
předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky, ve znění pozdějších předpisů, nebo certifikát
vydaný podle zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých
zákonů (zákon o pyrotechnice), nebo certifikát vydaný oznámeným subjektem v jiném členském státě
Evropské unie podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2007/23/ES ze dne 23. května 2007 o uvá-
dění pyrotechnických výrobků na trh a směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/29/EU ze dne
12. června 2013 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických
výrobků na trh.

B/1 Smlouva na dovoz výrobku, nebo jiný obdobný dokument, například potvrzená objednávka, faktura,
proformafaktura.

2) § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 206/2015 Sb.
3) § 4 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 206/2015 Sb.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.
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208

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 29. července 2015

o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

Vláda nařizuje podle § 7 odst. 3, § 8 odst. 3, § 9
odst. 4 a § 10 odst. 3 zákona č. 206/2015 Sb., o py-
rotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně
některých zákonů (zákon o pyrotechnice), (dále jen
„zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení zapracovává příslušný předpis
Evropské unie1) a upravuje

a) popis a obsah jednotlivých postupů posuzová-
ní shody, včetně dokumentace, která má být
uchovávána u jednotlivých postupů posuzová-
ní shody, a postup výrobce a oznámeného
subjektu u jednotlivých postupů posuzování
shody,

b) rozsah a popis dokumentace náležející k jednot-
livým postupům posuzování shody,

c) popis a náležitosti certifikátu EU přezkoušení
typu a osvědčení o posouzení shody,

d) vzor EU prohlášení o shodě.

§ 2

Postupy posuzování shody

Popis a obsah jednotlivých postupů posuzování
shody včetně dokumentace, která má být uchová-
vána u jednotlivých postupů posuzování shody, a po-
stup výrobce a oznámeného subjektu u jednotlivých
postupů posuzování shody je uveden v příloze č. 1
k tomuto nařízení.

§ 3

Dokumentace

Dokumentaci přikládanou k žádosti o posouzení
shody tvoří u

a) EU přezkoušení typu

1. technická dokumentace a

2. podpůrné důkazy o přiměřenosti řešení
technického návrhu; podpůrné důkazy mu-
sejí odkazovat na dokumenty, které byly
použity, zejména pokud harmonizované
normy nebyly použity v celém rozsahu; po-
kud je to nutné k prokázání přiměřenosti
technického řešení, podpůrné důkazy za-
hrnují také výsledky zkoušek, které pro-
vedla v souladu s jinými technickými speci-
fikacemi laboratoř výrobce nebo jiná zku-
šební laboratoř jeho jménem a na jeho od-
povědnost,

b) shody s typem založené na zabezpečení jakosti
výrobního procesu

1. informace o předpokládané kategorii pyro-
technických výrobků,

2. dokumentace systému jakosti a

3. technická dokumentace schváleného typu
a kopie certifikátu EU přezkoušení typu,

c) shody s typem založené na zabezpečení jakosti
výrobku

1. informace o předpokládané kategorii pyro-
technických výrobků,

2. dokumentace systému jakosti a

3. technická dokumentace schváleného typu
a kopie certifikátu EU přezkoušení typu,

d) shody založené na komplexním zabezpečení
jakosti

1. technická dokumentace pro jeden model
z každé kategorie pyrotechnických výrobků,
které se mají vyrábět, a

2. dokumentace systému jakosti.
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§ 4

Technická dokumentace

(1) Technická dokumentace musí umožňovat
posouzení shody pyrotechnického výrobku s poža-
davky zákona a obsahuje tomu odpovídající analýzu
a posouzení rizik.

(2) Technická dokumentace obsahuje alespoň
a) celkový popis pyrotechnického výrobku,

b) koncepční návrh, výrobní výkresy a schémata
součástí, podsestav, obvodů, a případně dalších
částí výrobku, včetně jejich popisů a vysvětli-
vek,

c) seznam harmonizovaných norem, které byly
zcela nebo zčásti použity a na které byly zve-
řejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské
unie, a popis řešení zvolených ke splnění zá-
kladních bezpečnostních požadavků zákona; se-
znam jiných odpovídajících technických speci-
fikací, které byly použity, pokud harmonizo-
vané normy použity nebyly; v případě částečně
použitých harmonizovaných norem se v tech-
nické dokumentaci uvedou ty části, jež byly
použity,

d) výsledky konstrukčních výpočtů, provedených
přezkoušení a případně další údaje nezbytné
pro posouzení shody výrobku, a

e) protokoly o provedených zkouškách.

§ 5

Dokumentace systému jakosti

(1) Dokumentace systému jakosti musí umož-
ňovat jednotný výklad programů, plánů, příruček
a záznamů týkajících se jakosti.

(2) Dokumentace systému jakosti obsahuje

a) popis cílů jakosti, organizační struktury, odpo-
vědností a pravomocí vedení, pokud jde o jakost
výrobků,

b) popis přezkoumání a zkoušek, které budou
provedeny před výrobou, během výroby a po
výrobě, s uvedením jejich četnosti,

c) popis záznamů o jakosti, zejména protokolů
o kontrolách, záznamů z provedených zkoušek,
záznamů z provedených kalibrací a zpráv o kva-
lifikaci příslušných pracovníků, a

d) popis prostředků umožňujících dozor nad efek-
tivním fungováním systému jakosti.

(3) Dokumentace systému jakosti při posuzo-
vání shody s typem založené na zabezpečení jakosti
výrobního procesu obsahuje kromě údajů podle od-
stavce 2 popis odpovídajících metod, postupů a sy-
stematických opatření, které budou používány při
výrobě a kontrole a zabezpečování jakosti.

(4) Dokumentace systému jakosti při posuzo-
vání shody založené na komplexním zabezpečení ja-
kosti obsahuje kromě údajů podle odstavce 2

a) popis odpovídajících metod, postupů a systema-
tických opatření, které budou používány při
výrobě a kontrole a zabezpečování jakosti,

b) popis prostředků umožňujících dozor nad do-
sahováním požadované kvality návrhu vý-
robků,

c) specifikace technického návrhu, včetně norem,
které budou použity; v případě, kdy se přísluš-
né harmonizované normy plně nepoužijí, popis
prostředků, které budou použity, aby bylo za-
jištěno splnění základních bezpečnostních po-
žadavků zákona, a

d) popis metod kontroly návrhu a ověřování ná-
vrhu, postupů a systematických činností, které
se použijí při navrhování pyrotechnických vý-
robků, které patří do příslušné kategorie pyro-
technických výrobků.

§ 6

Certifikát EU přezkoušení typu

(1) Certifikát EU přezkoušení typu a jeho pří-
lohy obsahují informace umožňující

a) vyhodnotit, zda jsou vyrobené pyrotechnické
výrobky ve shodě s typem, který prošel posou-
zením shody EU přezkoušení typu, a

b) provést u výrobce kontrolu ověření stanove-
ných požadavků.

(2) Certifikát EU přezkoušení typu obsahuje

a) obchodní firmu a adresu sídla nebo jméno, pří-
jmení a adresu bydliště výrobce,

b) závěry přezkoušení,

c) podmínky platnosti certifikátu, jsou-li stano-
veny, a

d) údaje nezbytné k identifikaci schváleného typu.

(3) Pokud jsou provedeny úpravy schváleného
typu pyrotechnického výrobku, které mohou ovliv-
nit jeho shodu se základními bezpečnostními poža-
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davky zákona nebo podmínky platnosti tohoto cer-
tifikátu, je součástí certifikátu EU přezkoušení typu
dodatek, jehož předmětem jsou tyto úpravy.

§ 7

Osvědčení o posouzení shody

Osvědčení o posouzení shody obsahuje

a) informaci o tom, že systém jakosti zaručuje
shodu pyrotechnického výrobku s typem, který
byl posouzen postupem posuzování shody EU
přezkoušení typu,

b) obchodní firmu a adresu sídla nebo jméno, pří-
jmení a adresu bydliště výrobce,

c) obchodní firmu a adresu sídla nebo jméno, pří-
jmení a adresu bydliště dovozce v případě do-
vozu pyrotechnického výrobku,

d) údaje nezbytné k identifikaci schváleného sy-
stému jakosti, držitele osvědčení a oznámeného
subjektu, který osvědčení vydal,

e) závěry posouzení shody a

f) dobu jeho platnosti.

§ 8

Vzor EU prohlášení o shodě

Vzor EU prohlášení o shodě je uveden v příloze
č. 2 k tomuto nařízení.

§ 9

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.
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Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 208/2015 Sb.
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 208/2015 Sb.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2015 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Čes-
kých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS
Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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