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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I) Obecná část 

 

A) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY, 

ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ 

 

Důvodem předložení návrhu vyhlášky je provedení některých ustanovení zákona 

č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů 

(dále jen "zákon o pyrotechnice"), který byl předložen s ohledem na závazek, který České 

republice vyplývá z členství v EU, a který předpokládá implementaci směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2013/29/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se 

dodávání pyrotechnických výrobků na trh a 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 s ohledem na nutnost sjednocení 

legislativní úpravy v oblasti pyrotechnických výrobků. 

 

Tato nová právní úprava zajišťuje ucelený přehled, který je v oboru pyrotechniky 

z pohledu legislativně chráněných zájmů velmi důležitý a zamezí se dosavadní roztříštěnosti 

právní úpravy v této oblasti. Tato vyhláška tak naplňuje jeden z hlavních cílů zákona 

o pyrotechnice, kterým je ucelená a přehledná právní úprava v oblasti pyrotechnických 

výrobků.  

 

 Vyhláška řeší následující oblasti: 

 

 rejstřík pyrotechnických výrobků, kterým oznámený subjekt udělil certifikát 

 vystavování pyrotechnických předmětů 

 evidenci skladovaných pyrotechnických výrobků 

 skladování pyrotechnických výrobků ve skladech 

 odborné školení  

 zdravotní způsobilost pro zacházení s pyrotechnickými výrobky 

 zkoušky detonační charakteristiky 

 

Skladování pyrotechnických výrobků ve skladech, které vyhláška upravuje na základě 

zmocnění § 28 zákona o pyrotechnice je úpravou pouze přechodnou, a to do té doby, než bude 

Ministerstvem pro místní rozvoj novelizována vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických 

požadavcích na stavby, ve které se stanoví stavební požadavky na sklady pyrotechnických 

výrobků. 

 

B) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM, 

K JEHOŽ PROVEDENÍ JE NAVRŽENA, VČETNĚ SOULADU SE ZÁKONNÝM 

ZMOCNĚNÍM K JEJÍMU VYDÁNÍ  
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Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem o pyrotechnice, k jehož provedení se navrhuje. 

 

 Návrh vyhlášky je v souladu se zákonným zmocněním uvedeným v § 11 odst. 5, 

§ 17 odst. 2, § 26 odst. 3, § 28, § 38 odst. 2 a 4, § 39 odst. 2, § 52 odst. 3 zákona o pyrotechnice. 

 

C) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PŘEDPISY 

EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE A 

OBECNÝMI PRÁVNÍMI ZÁSADAMI PRÁVA EVROPSKÉ UNIE POKUD SE NA 

VZTAHY, JEŽ MAJÍ BÝT PŘEDMĚTEM PRÁVNÍ ÚPRAVY, VZTAHUJÍ, S 

UVEDENÍM TĚCHTO PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATURY SOUDNÍCH 

ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE A OBECNÝCH PRÁVNÍCH ZÁSAD PRÁVA 

EVROPSKÉ UNIE A JEJICH ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY  

 Návrh vyhlášky není v rozporu s právními předpisy Evropské unie. Návrh vyhlášky je 

v souladu s prováděcí směrnicí Komise 2014/58/EU a se směrnicí Evropského parlamentu a 

Rady 2013/29/EU. 

D) ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU A ODŮVODNĚNÍ 

NEZBYTNOSTI JEHO ZMĚNY 

V oblasti pyrotechnických výrobků, které upravuje navrhovaná vyhláška, před 

nabytím účinnosti zákona o pyrotechnice platila následující právní úprava: 

 

Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických 

předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky; 

  

Nařízení vlády č. 32/2014 Sb., o zacházení s pyrotechnickými výrobky; 

 

Vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování 

střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými 

pyrotechnickými výrobky; 

 

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě; 

  

Vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin; 

 

Vyhláška č. 123/2014 Sb., o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení 

s pyrotechnickými výrobky; 

  

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu; 

  

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby; 

  

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně; 

  

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb; 
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Nařízení vlády č. 208/2010 Sb., o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky 

a jejich uvádění na trh. 

  

 

 Zákonem o pyrotechnice, který vešel v účinnost dnem 4. září 2015, byla komplexně 

upravena problematika pyrotechnických výrobků. Oblast pyrotechnických výrobků byla 

doposud upravena několika jinými právními předpisy, což způsobovalo značnou nepřehlednost 

pro adresáty těchto norem. V souvislosti s přijetím tohoto zákona byla ze zákona o ověřování 

střelných zbraní vyjmuta ustanovení týkající se pyrotechnických výrobků. V souvislosti 

s pyrotechnickými výrobky byly k zákonu o ověřování střelných zbraní vydány prováděcí 

předpisy, které mj. řešily i otázku skladování pyrotechnických výrobků.  

   

 Zákon o ověřování střelných zbraní v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a 

Rady 2007/23/ES členil v nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky pyrotechnické 

výrobky na zábavní pyrotechniku kategorie 1, 2, 3 a 4, divadelní pyrotechniku kategorie T1 a 

T2 a ostatní pyrotechnické výrobky kategorie P1 a P2. 

 

 Předtím se pyrotechnické výrobky členily na pyrotechnické předměty pro zábavní účely 

třídy I, II a III a pro technické účely podtřídy T0 a T1, a na výbušné předměty zařazované do 

třídy IV a podtřídy T2, jak vyplývá například z nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými 

výrobky. 

  

 V současnosti se tak na trhu objevují pyrotechnické výrobky zařazené jak do tříd, tak 

do kategorií. S ohledem na přechodná ustanovení zákona č.148/2010 Sb., kterým se mění zákon 

o ověřování střelných zbraní, lze předpokládat, že se prodejci a spotřebitelé budou setkávat 

s dvojí klasifikací výrobků do roku 2016. 

 

 Pyrotechnické výrobky se kromě zařazení do tříd nebo kategorií dělí také na 

pyrotechnické výrobky, které mají charakter tzv. výbušných předmětů, a které za výbušné 

předměty považované nejsou. Podle toho, zda je či není pyrotechnický výrobek považován za 

výbušný předmět, je upravena i otázka jeho skladování. Zacházení s pyrotechnickými výrobky, 

které se zároveň považují za výbušné předměty, je upraveno, vzhledem ke zvýšené míře jejich 

nebezpečnosti báňskými předpisy. Požadavky na sklady a skladování pak řeší především 

vyhláška o skladování výbušnin.  

 

Skladování pyrotechnických výrobků, které se nepovažují za výbušné předměty, se řídí 

nařízením vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky. Podle tohoto nařízení jsou požadavky 

na sklady stanovené jinými právními předpisy, jako je zákon č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a zákon o požární ochraně. Zmíněné 

nařízení tak stanoví především požadavky na samotné skladování pyrotechnických výrobků, 

které jdou nad rámec požadavků obecných.  

 

 Vejitím v účinnosti zákona o pyrotechnice pozbylo účinnosti nařízení vlády o zacházení 

s pyrotechnickými výrobky k provedení zákona o ověřování střelných zbraní, které 

stanovovalo, které pyrotechnické výrobky se považují za výbušné předměty, a které nikoliv, a 

podle toho pak byla použita příslušná právní úprava obsahující požadavky na sklady a 

skladování. Pozbytím účinnosti tohoto nařízení vlády tak přestalo rozdělení pyrotechnických 

výrobků na předměty, které jsou a které nejsou výbušné platit a není tedy možné nadále podle 

tohoto rozdělení pyrotechnických výrobků uplatnit příslušné právní předpisy (s výjimkou 

situací uvedených v přechodových ustanoveních).  
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 V současnosti tak úprava skladů a skladování pyrotechnických výrobků je upravena 

pouze obecnými předpisy, jako je např. stavební zákon a zákon o požární ochraně, což může 

být problematické zejména ve vztahu k pyrotechnickým výrobkům, jejichž skladování bylo 

doposud upraveno vyhláškou o skladování výbušnin. U těchto pyrotechnických výrobků je totiž 

nezbytné, vzhledem k jejich zvýšené nebezpečnosti, stanovit zvláštní požadavky, které jsou nad 

rámec obecných požadavků na skladování.    

 

 Obdobná situace pak nastává i ve věci vydávání osvědčení o odborné způsobilosti, které 

nově bude novou vyhláškou upraveno, které osvědčuje, že fyzická osoba je způsobilá 

k zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie F4, T2 a P2, pokud jde o jejich nákup, prodej, 

ničení nebo zneškodňování nebo provádění ohňostrojných prací (u kategorie F4 a T2). 

Nezbytnou součástí pro získání tohoto osvědčení je absolvování odborného školení včetně 

složení závěrečné zkoušky a rovněž také získání zdravotního posudku. Tyto náležitosti 

k získání osvědčení o odborné způsobilosti byly rovněž upraveny zákonem o ověřování 

střelných zbraní a příslušnými prováděcími předpisy. Vejitím v účinnosti zákona 

o pyrotechnice tato právní úprava přestala platit a v současnosti tak není možné získat 

osvědčení o odborné způsobilosti, což může pro mnohé fyzické a právnické osoby znamenat 

překážku v jejich podnikatelské činnosti.  

 

E) PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ 

PRÁVNÍ ÚPRAVY NA STÁTNÍ ROZPOČET, OSTATNÍ VEŘEJNÉ ROZPOČTY, NA 

PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY, DÁLE SOCIÁLNÍ DOPADY, 

VČETNĚ DOPADŮ NA SPECIFICKÉ SKUPINY OBYVATEL, ZEJMÉNA OSOBY 

SOCIÁLNĚ SLABÉ, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A NÁRODNOSTNÍ 

MENŠINY, A DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Finanční dopad na jednotlivé subjekty v rámci jednotlivých oblastí, které vyhláška řeší, 

se předpokládá následující: 

Rejstřík pyrotechnických výrobků – finanční náklady vzniknou oznámeným subjektům 

na základě povinnosti stanovené zákonem vést tento rejstřík. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

jednoduchý administrativní úkon, náklady na jeho vedení budou zanedbatelné. 

 

Zajištění bezpečnosti při vystavování pyrotechnických výrobků – v rámci zajištění 

bezpečnosti při vystavování pyrotechnických výrobků vystavující hospodářské subjekty budou 

povinny mít k dispozici hasicí přístroj. Pořizovací cena požadovaného hasicího přístroje se 

pohybuje v rozmezí 1000 – 2000 Kč. Mírné zvýšení nákladů lze očekávat u Českého úřadu pro 

zkoušení zbraní a střeliva (dále jen „Úřad“), který bude provádět kontrolu přijatých 

bezpečnostních opatření. 

 

Evidence pyrotechnických výrobků – nutnost vést evidenci pyrotechnických výrobků s sebou 

ponese nulové nebo zcela minimální náklady pro hospodářské subjekty. Vzhledem k tomu, že 

tuto evidenci mohou hospodářské subjekty nahradit stávající evidencí, kterou vedou např. na 

základě zákona o účetnictví, zvýšené náklady se nepředpokládají.  
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Skladování pyrotechnických výrobků – návrh vyhlášky bude znamenat snížení 

finančních nákladů na výstavbu těch skladů pyrotechnických výrobků, které musely splňovat 

přísné požadavky skladů na výbušniny. Vzhledem ke specifikům každého skladu nelze stanovit, 

o jaké množství by tyto finanční náklady měly klesnout. Zákon stanovuje povinnost pro Úřad 

a Českou obchodní inspekci (dále jen „ČOI“) provádět kontroly dodržování požadavků 

stanovených vyhláškou. Finanční nárůst bude závislý na množství prováděných kontrol. Lze 

očekávat, že tento nárůst bude kompenzován snížením nákladů na provádění kontrol ze strany 

Českého báňského úřadu, který prováděl tyto kontroly před účinností zákona. 

Odborná způsobilost – snížení časové dotaze na odborné školení bude znamenat snížení 

finančních nákladů pro veřejné rozpočty.  

Zdravotní způsobilost – zvýšené náklady na provedení lékařské prohlídky se 

neočekávají z toho důvodu, že zaměstnavatel není povinen tuto prohlídku zaměstnancům 

hradit.  

Zkouška detonační charakteristiky – návrh vyhlášky oproti předchozí úpravě nepřináší 

žádné podstatné změny, proto finanční dopady se rovněž nebudou měnit.  

Návrh vyhlášky nepředpokládá žádné sociální dopady. 

 

 

F) ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE A VE VZTAHU K ROVNOSTI 

MUŽŮ A ŽEN  

Návrh vyhlášky nevytváří žádné rozdíly, které by byly v rozporu se zákazem 

diskriminace. Navrhovaná vyhláška se týká výhradně problematiky pyrotechnických výrobků. 

Materiál se netýká postavení fyzických osob a nemá dopad na rovnost žen a mužů. 

 

 

G) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K 

OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

  

 Návrh nebude mít dopad na ochranu soukromí a možnost zneužití osobních údajů. 

 

H) ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 

 

I.  Kritéria naplňující návrh vyhlášky 

 

1. Přiměřenost 

 

 Návrh vyhlášky je svým rozsahem přiměřený množině vztahů, které má upravovat. 

Jedná se o prováděcí předpis k zákonu o pyrotechnice, proto tento předpis nestanovuje postupy 

orgánů veřejné správy.  

 

2. Efektivita 
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 Existují možnosti efektivní implementace regulací stanovených předpisem, veřejná 

správa je schopná plošně kontrolovat a vynucovat dodržování regulace prostřednictvím 

kontrolních orgánů a sankcí stanovených zákonem o pyrotechnice.  

 

3. Odpovědnost 

 

 Zákon o pyrotechnice v § 55 stanovuje kontrolní orgány, které dozorují dodržování dané 

regulace. Z předmětného ustanovení je zcela patrné, který orgán v které situaci je kompetentní. 

Kontrolní pravomoci jsou rozloženy mezi více orgánů veřejné správy. Obzvláště kontrolování 

povinností podle § 28 zákona o pyrotechnice je rozloženo mezi Úřad a ČOI, a to v závislosti na 

tom, zda se jedná o sklady dovozce (kontroluje Úřad) nebo distributora (kontroluje ČOI). Toto 

rozdělení pravomocí odpovídá velikostí jednotlivých úřadů a množství skladů dovozců a 

distributorů, kdy naprostá většina skladů jsou sklady distributorů, které podléhají kontrole ČOI. 

 

4. Opravné prostředky 

 

 Návrh vyhlášky nestanovuje postupy orgánů veřejné správy, proto tento předpis 

nezahrnuje ani postupy pro podání opravných prostředků. 

 

5.  Kontrolní mechanismy 

 

 Navrhovaná vyhláška nestanovuje systém odpovědnosti jednotlivých účastníků, ani 

kontrolní mechanismy. Nedodržení povinností ze strany účastníků je vynucováno sankcemi, 

které jsou stanoveny zákonem o pyrotechnice. Kontrolní mechanismy dozorujících orgánů jsou 

stanoveny rovněž zákonem o pyrotechnice nebo jinými právními předpisy.  

 

II.  Specifické podmínky vyplývající z charakteru korupčních příležitostí v oblastech 

upravených předpisem 

 

1. Poptávková strana 

 

Navrhovaná vyhláška nestanovuje rozhodovací povinnosti orgánů veřejné správy. Tyto 

orgány jsou stanoveny zákonem o pyrotechnice.  

 

2. Nabídková strana 

 

Navrhovaná vyhláška nepočítá se vznikem nových nákladů pro subjekty, kterým je 

adresována. Náklady, které vzniknou, jsou pouze na administrativní činnost, kterou je ale 

možné ve velké míře nahradit stávajícími činnostmi.  

 

Subjekty, kterých se navrhovaná právní úprava bude dotýkat, jsou subjekty podnikající 

v oblasti pyrotechniky. Velká část těchto subjektů se sdružuje v Asociaci českých 

profesionálních ohňostrojařů, která se podílela na přípravě této vyhlášky. 

 

U dotčených subjektů lze do jisté míry konstatovat, že mohou být závislé na veřejných 

financích, a to zejména jde-li o provádění ohňostrojů a ohňostrojných prací, které jsou 

organizovány obcemi, a tedy financovány z veřejných rozpočtů.  

 

III. Transparence a otevřená data 
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 Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o prováděcí předpis k zákonu o pyrotechnice, 

nemá tato vyhláška vliv na transparenci a otevřená data. 

 

IV.  Shoda úpravy se známou dobrou praxí 

 

 Navrhovaná vyhláška nestanovuje postupy orgánů veřejné správy, ani sankce za 

nedodržení stanovené regulace. 

 

V.  Korupční rizika 

 V souvislosti s navrhovanou právní úpravou se korupční rizika nepředpokládají.  

 

 

I) ZHODOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

 

 

Návrh vyhlášky nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II) Zvláštní část 

 

 

K § 1 

Ustanovení § 1 vymezuje předmět úpravy, k jejíž problematice je Ministerstvo průmyslu a 

obchodu zmocněno v zákoně o pyrotechnice ustanoveními § 11 odst. 5, § 17 odst. 2, § 26 odst. 

3, § 28, § 38 odst. 2 a 4, § 39 odst. 2 a § 52 odst. 3. 

 

K § 2 a příloze k č. 1 

Rejstřík pyrotechnických výrobků je veřejně přístupný seznam pyrotechnických výrobků, 

kterým oznámený subjekt udělil certifikát, a který tento oznámený subjekt rovněž vede.  

Zapisují se zde údaje stanovené zákonem o pyrotechnice v § 11 odst. 2. Vzor rejstříku 

pyrotechnických výrobků je uveden v příloze č. 1.  

 

K § 3 

Ustanovení tohoto paragrafu stanovuje požadavky na zajištění bezpečnosti při vystavování 

pyrotechnických výrobků. Vystavovat lze jak pyrotechnické výrobky, které splňují požadavky 

zákona o pyrotechnice, tak pyrotechnické výrobky, které nesplňují požadavky zákona 

o pyrotechnice nebo přímo použitelného předpisu s výjimkou požadavků stanovených 

v § 17 odst. 1 zákona o pyrotechnice. Pyrotechnické výrobky lze při vystavování vystavovat a 

skladovat takovým způsobem, aby byly dodrženy požadavky stanovené v návodu k použití 

daného pyrotechnického výrobky, nebo podle pokynů výrobce v případě, že se jedná 

o pyrotechnický výrobek, který nesplňuje požadavky zákona o pyrotechnice, kterým je např. 

povinnost, aby pyrotechnický výrobek obsahoval návod k použití. 

Vystavovat lze pyrotechnické výrobky pouze takového druhu a v takovém množství, které 

odpovídá požárnímu zabezpečení výstavního prostoru a rovněž také ohlášení hasičskému 

záchrannému sboru, které je povinností dle § 31 tohoto zákona.  

Při vystavování je nezbytné, aby vystavující hospodářský subjekt měl k dispozici a tedy 

k bezprostřednímu použití přenosný hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností 

stanovenou ve vyhlášce. Tento hasicí přístroj musí mít hospodářský subjekt k dispozici nad 

rámec požadavků stanovených ve vyhlášce č. 246/2001 Sb., o stanovení požární bezpečnosti a 

výkonu státního dozoru. 

Ustanovení § 3 vymezuje ohrožený prostor, ve kterém lze používat pyrotechnické výrobky. 

Používat pyrotechnické výrobky lze v takovém prostoru, který stanovuje návod k použití, resp. 

pokyn výrobce. V případě, že návod k použití nebo pokyn výrobce nestanovuje vymezený 

prostor, vymezí se ohrožený prostor podle návodu nebo pokynu pyrotechnického výrobku, 

který je funkčně srovnatelný s tímto pyrotechnickým výrobkem. 

K § 4 

Hospodářské subjekty a osoby s odbornou způsobilostí musí vést evidenci skladovaných 

pyrotechnických výrobků, přičemž tato evidence musí obsahovat údaje o názvu, druhu, 

kategorii, registračním čísle a sérii nebo šarži pyrotechnického výrobku.  

V případě pyrotechnických výrobků pro použití ve vozidlech lze evidenci vést na základě 

katalogových čísel náhradních dílů, což je evidence, kterou subjekty skladující tyto výrobky 

vedou, a k prokázání množství skladovaných pyrotechnických výrobků je dostatečná.  

Vzhledem ke specifikům skladovaných pyrotechnických výrobků pro použití ve vozidlech se 

do této evidence uvádějí pouze ty pyrotechnické výrobky, které nejsou hospodářským 

subjektem nebo osobou s odbornou způsobilostí objednány pro instalaci do konkrétního 

vozidla. 
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U pyrotechnických výrobků, které nejsou označeny registračním číslem, tj. výrobky, které byly 

uvedeny na trh v době, kdy nebyly označovány registračními čísly, se tento údaj do evidence 

neuvádí.  

V případě, že hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí vede obdobnou 

evidenci, například na základě zákona o účetnictví, která obsahuje uvedené údaje, může být pro 

účely evidence skladovaných pyrotechnických výrobků použita i tato evidence. 

 

 

K § 5 

Ustanovení tohoto paragrafu stanovuje na základě zmocnění v zákoně o pyrotechnice základní 

požadavky na konstrukce stěn, přepážek, dveří, střešních konstrukcí, stropu a podlah. 

Na základě tohoto paragrafu musí mít například podlahy pevný celiství a rovný povrch, který 

umožní jejich snadné čištění. Smyslem tedy není nahrazovat požadavky, které vyplývají 

z jiných právních předpisů nebo technických norem, ale pouze je doplnit tak, aby byla zajištěna 

bezpečnost v co největší míře.  Vyhláška rovněž nestanovuje, o jaké materiály se jedná, nýbrž 

pouze stanovuje, jaké základní vlastnosti by tyto materiály měly splňovat.  

Vzhledem k tomu, že požadavky stanovené na jednotlivé části skladu, k jejichž stanovení je 

vyhláška zmocněna, jsou podrobně upraveny požárními předpisy a příslušnými technickými 

normami, lze tyto požadavky ve vyhlášce stanovit pouze obecně. Vzhledem k jedinečnosti 

každého skladu a jejich vzájemné odlišnosti na základě mnoha faktorů, nelze na sklady stanovit 

konkrétní požadavky tak, aby bylo zaručeno jejich splnění, aniž by byla snížena bezpečnost 

skladu. 

Základní požadavky na konstrukce stěn přepážek, dveří, střešních konstrukcí, stropu a podlah, 

které vyhláška v tomto paragrafu upravuje na základě zmocnění § 28 zákona o pyrotechnice je 

úpravou pouze přechodnou, a to do té doby, než bude Ministerstvem pro místní rozvoj 

novelizována vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve které se 

stanoví stavební požadavky na sklady pyrotechnických výrobků. 

 

  

K § 6 

Vyhláška stanovuje způsob zabezpečení skladu. Požární zabezpečení skladu se provádí podle 

příslušných ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. Dále, k zajištění co největší 

bezpečnosti je nutné, aby hospodářský subjekt dodržoval požadavky odst. 2. 

 

K některým ustanovením odst. 2: 

 

k písm. a) 

Vzhledem k tomu, že pyrotechnické výrobky se již neskladují podle toho, zda jsou 

považovány za výbušné předměty, je nutné stanovit, že se pyrotechnické výrobky skladují 

na základě jejich rozřazení do příslušných podtříd v souladu s Evropskou dohodou o 

mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (dále jen „ADR“).  

 

k písm. b) 

Výrobky, které nejsou zařazeny dle ADR, se skladují jako výrobky zařazené do podtřídy 

1.1 v souladu s ADR, tedy jako výrobky, u kterých hrozí největší nebezpečí v případě 

požáru. Na tyto výrobky se tedy vztahují nejpřísnější požadavky, které se na skladování 

vztahují. Jedná se zejména o dodržení bezpečnostní vzdálenosti. 

 

k písm. f) 
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Při údržbě skladu, která může ohrozit skladované pyrotechnické výrobky, musí být tyto 

výrobky na dobu nutnou k provedení údržby přesunuty do jiného skladu. O tom, zda údržba 

ohrožuje skladované pyrotechnické výrobky, rozhoduje odpovědná osoba.  

 

k písm. h) 

Ustanovení tohoto písmene se týká pouze skladů, ve kterých se skladují pyrotechnické 

výrobky zařazené do podtřídy 1.1 dle ADR, a to v případě, že se v tomto skladu skladuje 

alespoň 100 kg čisté hmotnosti výbušných látek obsažených v těchto pyrotechnických 

výrobcích. Pro tyto sklady je nutné dodržet bezpečnostní vzdálenost vypočtenou podle 

vzorce uvedeného ve vyhlášce. V okolí těchto skladů, u kterých je stanovena bezpečnostní 

vzdálenost dle vyhlášky, se můžou provádět pouze činnosti související s vlastním provozem 

skladu. Okolím je myšlena vzdálenost shodná s bezpečnostní vzdáleností. Pokud však 

bezpečnostní vzdálenost je větší jak 30 metrů, považuje se za okolí vzdálenost do 30 metrů. 

U skladů u nichž se nestanovuje bezpečnostní vzdálenost dle vyhlášky, ale odstupová 

vzdálenost dle příslušných technických norem se vychází z příslušných ustanovení zákona 

č. 113/1985 Sb. 

 

K písm. k) 

Pokud se ve skladu skladují pyrotechnické výrobky, které jsou zařazené do různých podtříd 

dle ADR, je nutné je skladovat odděleně, tak aby nedošlo k jejich záměně. Tyto výrobky, 

avšak odděleně, lze skladovat v jednom skladovacím prostoru. Vyhláška nestanovuje žádný 

požadavek na oddělené skladovací prostory, místnosti atd. z důvodu skladování více podtříd 

pyrotechnických výrobků dle ADR. 

 

K písm. m) 

Ustanovení se vztahuje na mechanizaci používanou k manipulaci se skladovanými 

pyrotechnickými výrobky. Mechanizaci, která je potřebná k manipulaci s pyrotechnickými 

výrobky si volí hospodářský subjekt podle svých potřeb, proto žádné další konkrétní 

požadavky na mechanizaci nejsou stanoveny. 

 

K písm. n) 

Výška skladovaných pyrotechnických výrobků se určuje s ohledem na nosnost spodních 

vrstev obalů, nosnost regálu a nosnost skladu, přičemž z hlediska nosnosti regálů musí být 

dodrženy další předpisy z hlediska bezpečnosti práce. 

 

K písm. p) 

Na místě určeném hospodářským subjektem se ukládají poškozené pyrotechnické výrobky. 

Tyto výrobky musí být označené jako poškozené. Skladují se odděleně od ostatních 

výrobků a takovým způsobem, aby nedošlo k záměně s nepoškozenými pyrotechnickými 

výrobky. 

 

K písm. q) 

U hlavního vchodu se umisťuje informační tabule, která mj. obsahuje instrukce pro případ 

nouze. Vzhledem k tomu, že nelze jednoznačně stanovit veškeré možnosti, jak může být 

sklad ohrožen, za nouzi se považuje jakýkoliv stav, kdy dochází k ohrožení skladu, které 

by mohlo mít za následek ohrožení zdraví osob, majetku nebo životního prostředí.  

 

K § 7 a příloze k č. 2 

Bezpečnostní vzdálenost se stanovuje pro pyrotechnické výrobky zařazené do podtřídy 1.1 dle 

ADR, kde hrozí při výbuchu i rozlet úlomků. 
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Bezpečnostní vzdáleností se rozumí vzdálenost mezi skladem a okolní zástavbou včetně 

pozemních komunikací a železnic. Bezpečnostní vzdálenost se nevztahuje na příjezdové 

komunikace sloužící k obsluze skladu a na objekty a stavby – např. oplocení skladu - určené 

k provozu skladu.  

Výpočet bezpečnostní vzdálenosti podle této vyhlášky se použije pouze u skladů, ve kterých se 

skladuje více jak 100 kg čisté hmotnosti výbušných látek pyrotechnických výrobků zařazených 

do podtřídy 1.1 dle ADR. Bezpečnostní vzdálenost se porovná s odstupovými vzdálenostmi 

vypočítanými podle požárně bezpečnostního řešení a zvolí se ta vzdálenost, jejíž hodnota je 

vyšší. Pokud se ve skladu skladují pyrotechnické výrobky více podtříd dle ADR, bezpečnostní 

vzdálenost se počítá pouze pro čistou hmotnost výbušných látek pyrotechnický výrobků 

zařazených do podtřídy 1.1, nikoliv tedy z celkové obložnosti skladu, jak tomu je při výpočtu 

odstupových vzdáleností dle požárně bezpečnostního řešení.  

U skladů, kde se skladuje 100 kg a méně čisté hmotnosti výbušných látek pyrotechnických 

výrobků zařazených do podtřídy 1.1 se výpočet bezpečnostní vzdálenosti podle této vyhlášky 

nebere v úvahu a postupuje se pouze podle požárně bezpečnostního řešení.  

 

K § 8 

Sklad je nutné zajistit proti odcizení nebo poškození pyrotechnických výrobků. Způsob 

zajištění skladu je především odpovědností provozovatele skladu. V projektové dokumentaci 

se stanoví, jakým způsobem se sklad zajistí. Tento způsob zajištění musí být posouzen 

podnikatelem, který provádí zabezpečování objektů, přičemž tento podnikatel musí být 

způsobilý k posouzení nebezpečnosti pyrotechnických výrobků, které se ve skladu skladují.  

Zabezpečení skladu pyrotechnických výrobků musí být odpovídající skladovaným 

pyrotechnickým výrobkům. 

 

K § 9 a k příloze č. 3 a 4 

K získání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky 

kategorie F4, T2 a P2 pokud jde o jejich nákup, prodej, ničení nebo zneškodňování a provádění 

ohňostrojných prací v případě kategorie F4 a T2 je nutné absolvovat odborné školení zakončené 

zkouškou. Odborné školení se provádí společně pro kategorii F4 a T2 v rozsahu 40 hodin. 

Odborné školení pro kategorii P2, které se provádí samostatně, je rovněž v rozsahu 40 hodin.  

Délka jedné vyučovací hodiny je 45 minut. Plán teoretické i praktické části je uveden v příloze 

č. 3. 

Na závěr se vykonává zkouška, která má tři části, a to písemnou, ústní a praktickou část. 

Zkouška probíhá podle zkušebního řádu uvedeného v příloze č. 4 

O průběhu zkoušky a výsledku zkoušky je vypracován protokol, jehož podoba je součástí 

přílohy č. 4. Účastník školení při závěrečné zkoušce obdrží tento protokol, který bude dokladem 

o tom, že odborné školení bylo úspěšně absolvováno a po jehož předložení ČBÚ mu bude 

vydáno osvědčení o odborné způsobilosti.  

 

K § 10 a k příloze č. 5 

Ustanovení § 10 stanovuje obsah lékařských prohlídek, v rámci nichž je nutné absolvovat 

stanovená vyšetření a případně další odborná vyšetření, jestliže tak stanoví posuzující lékař. 

Dále se uvádí, za jakých okolností lze posuzovanou osobu uznat za zdravotně způsobilou nebo 

způsobilou s podmínkou.  

Posouzení zdravotní způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky podle §36 odst. 1 

zákona o pyrotechnice provádí registrující lékař a to na základě § 42 odst. 2 zákona 

č. 373/2001 Sb. o specifických zdravotních službách. 

V příloze č. 5 jsou stanoveny nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo omezují zdravotní 

způsobilost. 
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K § 11 

Lékařský posudek musí splňovat náležitosti stanovené právním předpisem upravujícím 

náležitosti a obsah zdravotnické dokumentace. Kromě toho zde musí být uvedena informace, 

že se jedná o posouzení zdravotní způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky 

kategorie F4 a T2 nebo kategorie  P2. Posudek podle této vyhlášky není možné nahradit 

posudkem vydaným na základě pracovnělékařských služeb. Posouzení zdravotní způsobilosti 

pro potřeby této vyhlášky vydává na základě § 42 odst. 2 zákona č. 373/2001 Sb. o specifických 

zdravotních službách registrující lékař.   

 

K § 12 a k příloze č. 6 

V příloze č. 6 je stanoven postup zkoušky detonačního charakteru. 

 

 

K § 13 

Vzhledem k tomu, že se jedná o technický předpis, je nezbytné jej oznámit v souladu se 

směrnicí 2015/1535/EU. 

 

K § 14 

Účinnost vyhlášky je stanovena na patnáctý den po jejím uvedení ve Sbírce zákonů. 
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