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2. Cíl návrhu vyhlášky 

Cílem 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“). 

 

Tato vyhláška se bude podílet na zpřehlednění celé oblasti pyrotechnických výrobků, které byly 

upraveny několika právními předpisy. 

 

Na základě zmocnění zákona o pyrotechnice vyhláška stanoví požadavky na sklady 

pyrotechnických výrobků, které před nabytím účinnosti zákona o pyrotechnice byly upraveny 

několika právními předpisy, přičemž některé výrobky se skladují podle vyhlášky č. 99/1995 Sb., 

o skladování výbušnin (dále jen „vyhláška o skladování výbušnin“), kde jsou, vzhledem k vysoké 

nebezpečnosti výbušnin, stanoveny velmi přísné požadavky. Protože pyrotechnické výrobky 

nepředstavuji takové riziko jako výbušniny, vyhláška pro tyto výrobky stanoví nové požadavky 

na sklady, které nebudou natolik přísné jako požadavky dané vyhláškou o skladování výbušnin, 

nicméně natolik dostatečné, aby nedošlo k ohrožení zdraví osob, majetku, životního prostředí a 

dalších chráněných zájmů.  

 

Vyhláška stanoví podmínky odborného školení a zdravotní způsobilosti pro všechny fyzické 

osoby, které budou chtít získat osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení 

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

zneškodňování a v případě kategorie F4 a T2 provádění ohňostrojných prací.  

 

Cílem vyhlášky je dále stanovit vzor formátu rejstříku pyrotechnických výrobků, požadavky na 

bezpečnostní opatření při vystavování pyrotechnických výrobků, obsah evidence skladovaných 

pyrotechnických výrobků, popis zkoušky detonační charakteristiky a požadavků na zdravotní 

způsobilost. 

 

Stanovení těchto požadavků souvisí s přijetím zákona o pyrotechnice, který implementuje do 
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národního práva směrnici 2013/29/EU a směrnici 2014/58/EU. Tento zákon upravuje komplexně 

oblast pyrotechnických výrobků, která před přijetím tohoto zákona byla upravena zákonem 

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

s některými pyrotechnickými výrobky (dále jen „zákon o ověřování střelných zbraní“). 

 

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. 

 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: NE 

Vzhledem k tomu, že vyhláškou jsou ve velké míře převzaty požadavky z legislativy účinné před 

nabytím účinnosti zákona o pyrotechnice, které jen v minimální míře rozšiřují pravomoci státních 

orgánů, předpokládá se finanční dopad na státní rozpočet jen v minimálním rozsahu, proto 

veškeré úkony vyplývající z vyhlášky budou vykonávány státními orgány v rámci stávajících 

rozpočtů. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: ANO 

Vyhláška bude mít pozitivní dopad na mezinárodní konkurenceschopnost českých hospodářských 

subjektů zejména možností získat osvědčení o odborné způsobilosti, které je podmíněno 

absolvováním odborného školení, jehož podoba je stanovena vyhláškou. 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: ANO 

Vyhláška se dotkne podnikatelských subjektů, které skladují na území ČR pyrotechnické 

výrobky, a to zejména těch podnikatelských subjektů, které skladují pyrotechnické výrobky 

považované za výbušné předměty, které se skladují podle vyhlášky o skladování výbušnin. Tyto 

subjekty budou nově skladovat pyrotechnické výrobky podle nové vyhlášky, která skladování 

těchto výrobků nebude svazovat natolik přísnými pravidly jako stávající vyhláška o skladování 

výbušnin. Vzhledem k tomu, že v současnosti je skladování pyrotechnických výrobků upraveno 

několika předpisy, dá se očekávat, že nová vyhláška zpřehlední situaci kolem skladování 

pyrotechnických výrobků, což bude mít pozitivní dopad na všechny podnikatelské subjekty. 

 

Podnikatelské subjekty budou muset nově vést evidenci skladovaných pyrotechnických výrobků, 

kterou ale ve velké míře budou moci nahradit evidencemi, které tyto subjekty vedou podle 

stávajících platných právních předpisů zejména z oblasti účetnictví. 

 

Pozitivní dopad na podnikatelské subjekty bude mít rovněž zkrácené odborné školení.  

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): NE  

3.5 Sociální dopady: NE  

 

3.6 Dopady na spotřebitele: NE  
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3.7 Dopady na životní prostředí: ANO 

Lze očekávat, že opatření stanovená ve vyhlášce budou mít pozitivní dopad na ochranu životního 

prostředí. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: NE 

 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: NE 

 

3.10 Korupční rizika: NE 

 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: NE 
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1.  Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace 

1.1 Důvod předložení 

1.1.1 Název 

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 206/2015 Sb., 

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

o pyrotechnice) 

 

1.1.2 Definice problému 

Důvodem předložení návrhu vyhlášky je provedení některých ustanovení zákona 

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, 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 

 

Rejstřík pyrotechnických výrobků 

 

Povinnost oznámených subjektů vést rejstřík pyrotechnických výrobků, kterým tento 

subjekt udělil certifikát, je novým institutem, který byl do českého právního řádu zaveden 

zákonem o pyrotechnice. Požadavek na jeho zavedení je stanoven v prováděcí směrnici 

Komise 2014/58/EU, kterou se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/23/ES 

zřizuje systém pro sledovatelnost pyrotechnických výrobků. Vyhláška má stanovit vzor 

rejstříku pyrotechnických výrobků. 
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Vystavování pyrotechnických výrobků 

 

  

Právní úprava před nabytím účinnosti zákona o pyrotechnice neobsahovala žádná 

zvláštní ustanovení, která se týkají vystavování pyrotechnických výrobků. Výjimkou pak je 

pouze ustanovení § 5 odst. 6 nařízení vlády č. 208/2010 Sb., o technických požadavcích na 

pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh (dále jen „nařízení vlády o technických 

požadavcích na pyrotechnické výrobky“). Toto ustanovení se týká pouze označování 

pyrotechnických výrobků a na zajištění bezpečnosti fakticky nemá žádný vliv. Nařízení vlády 

č. 32/2014 Sb., o zacházení s pyrotechnickými výrobky (dále jen „nařízení vlády o zacházení 

s pyrotechnickými výrobky“), obsahuje ustanovení, která se týkají stánkového prodeje 

pyrotechnických výrobků, které by bylo možné za určitých okolností vztáhnout i na 

pyrotechnické výrobky vystavované. S výjimkou těchto ustanovení se vystavování 

pyrotechnických výrobků řídí pouze obecnými ustanoveními zákona č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně (dále jen „zákon o požární ochraně“), přičemž zde není zohledněno 

zvýšené riziko z důvodu zvýšené nebezpečnosti pyrotechnických výrobků. V souvislosti 

s vystavováním pyrotechnických výrobků lze ještě zmínit vyhlášku č. 174/1992 Sb., 

o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi, která upravovala vystavování 

pyrotechnických výrobků považovaných za pyrotechnické předměty, což byly pyrotechnické 

výrobky zařazené do tříd I, II a III v případě zábavné pyrotechniky a do tříd T0 a T1 v případě 

pyrotechnických výrobků pro technické účely. Účinnost této vyhlášky však skončila již 

v červenci 2014. Vyhláška má stanovit požadavky na zajištění bezpečnosti při vystavování 

pyrotechnických výrobků.  

 

 Evidence pyrotechnických výrobků 

 

 Hospodářské subjekty, které skladují pyrotechnické výrobky, jsou povinny vést 

evidenci skladovaných pyrotechnických výrobků. Tato povinnost byla zavedena až zákonem 

o pyrotechnice. Předchozí právní úprava tuto povinnost nestanovovala. Vyhláška stanoví 

obsah evidence. 

 

Skladování pyrotechnických výrobků ve skladech 

 

Právní úprava před nabytím účinností zákona o pyrotechnice upravovala požadavky na 

sklady a skladování pyrotechnických výrobků několika právními předpisy, které považují 

některé pyrotechnické výrobky za výbušné předměty a na základě toho jsou skladovány podle 

právních předpisů upravující skladováních výbušnin. Ty jsou upraveny vyhláškou 

o skladování výbušnin, která stanovuje velmi přísné požadavky, a to vzhledem k vysokému 

nebezpečí, které výbušniny představují. Vzhledem k tomu, že pyrotechnické výrobky 

nepředstavují takové riziko jako výbušniny, není potřeba pro ně stanovit tak přísné 

požadavky, které se promítnou do výše ceny za vybudování skladu pro takové pyrotechnické 

výrobky. Vyhláška stanoví požadavky na sklady pyrotechnických výrobků. 

 

Skladování pyrotechnických výrobků ve skladech, které navrhovaná 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. 

 

Odborná školení 
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Právní úprava před nabytím účinnosti zákona o pyrotechnice upravovala odborné 

školení v zákoně o ověřování střelných zbraní, ve znění zákona č. 250/2014 Sb. Úspěšné 

absolvování odborného školení bylo nezbytnou podmínkou pro získání osvědčení o odborné 

způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie 4, T2 a P2. Podrobnosti 

týkající se odborného školení byly stanoveny v nařízení vlády o technických požadavcích na 

pyrotechnické výrobky. Vyhláška stanoví podrobnosti týkající se odborného školení.  

 

Zdravotní způsobilost pro zacházení s pyrotechnickými výrobky 

 

Před nabytím účinnosti zákona o pyrotechnice byla zdravotní způsobilost upravena 

zákonem o ověřování střelných zbraní. Zdravotní způsobilost byla vyžadována u osob 

zacházejících s pyrotechnickými výrobky kategorie 4, P2 a T2, u nichž se vyžadovala odborná 

způsobilost. 

 

Zkoušky detonační charakteristiky 

 

Zkouška detonační charakteristiky je zkouška, jejímž smyslem je stanovení, zda 

definovanou sekundární výbušninu lze iniciovat předmětným výrobkem. Slouží k posouzení 

jeho detonačního nebo nedetonačního charakteru. Zkouška detonačního charakteru je 

upravena vyhláškou 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 (dále jen „vyhláška k zákonu o ověřování střelných zbraní“). 

Vyhláška stanoví popis a obsah zkoušky detonační charakteristiky. Vyhláška stanoví popis a 

obsah zkoušky. 

 

1.1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 

 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; 
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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; 

 

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, 
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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).  

 

 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.  

 

1.1.4  Identifikace dotčených subjektů 

 Navrhovaná právní úprava se dotýká zejména následujících subjektů: 

 

Orgány státní správy: 

 

 Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (dále jen „ČÚZZS“) 

 Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“) 

 Český báňský úřad (dále jen „ČBÚ“) 

 

Hospodářské subjekty: 

  

 výrobci, dovozci a distributoři, kteří zachází s pyrotechnickými výrobky a fyzické 

osoby potřebující osvědčení o odborné způsobilosti 

 

Ostatní subjekty: 

 

 oznámené subjekty 

 poskytovatelé lékařských služeb 

 

  

 Dotčenými subjekty jsou hospodářské subjekty, tedy výrobci, dovozci a distributoři, 

které pyrotechnické výrobky skladují, popř. vystavují nebo s nimi jinak zacházejí, dále pak 

oznámené subjekty, které vedou rejstřík pyrotechnických výrobků, ČOI, která v případech 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAC7GX23Q)



9 

 

stanovených zákonem o pyrotechnice provádí kontroly skladování, ČÚZZS, který rovněž 

provádí kontroly skladování, a to ve všech případech s výjimkou těch případů, kdy zákon 

o pyrotechnice ke kontrole stanoví jiný orgán. Dále pak tento úřad provádí zkoušky detonační 

charakteristiky. Dotčeným subjektem je i ČBÚ, který společně s ČÚZZS zajišťuje odborné 

školení. Dotčenými subjekty jsou i fyzické osoby, které podle zákona o pyrotechnice budou 

muset k zacházení s některými pyrotechnickými výrobky získat osvědčení o odborné 

způsobilosti. 

 

1.1.5 Popis cílového stavu 

 Obecným cílem je řádné provedení všech příslušných ustanovení zákona 

o pyrotechnice, které povedou ke zvýšení ochrany chráněných zájmů. 

 

  Za dílčí cíle se považuje stanovení 

 vzoru formátu rejstříku pyrotechnických výrobků, 

 podmínek pro zajištění bezpečnosti při vystavování pyrotechnických výrobků, 

 obsahu evidenci skladovaných pyrotechnických výrobků, 

 základních požadavků na sklady pyrotechnických výrobků a jejich skladování  

 požadavků odborného školení, 

 požadavků na zdravotní způsobilost, 

 obsahu zkoušky detonační charakteristiky. 

 

 

Přijetím vyhlášky, která provádí některá ustanovení zákona o pyrotechnice, dojde 

k zpřehlednění situace ve skladování pyrotechnických výrobků, které bude upraveno touto 

vyhláškou. Bude zřejmé, jaké požadavky nad rámec obecných požadavků pro jednotlivé 

druhy pyrotechnických výrobků budou požadovány. Tyto požadavky budou přiměřené vůči 

riziku, které jednotlivé druhy pyrotechnických výrobků představují.  

  

 Přijetím vyhlášky budou stanoveny požadavky na bezpečnostní opatření, které je 

hospodářský subjekt povinen přijmout při vystavování pyrotechnických výrobků a za jakých 

okolností lze pyrotechnické výrobky, které neodpovídají požadavkům zákona o pyrotechnice, 

vystavovat. Stanovením těchto požadavků bude zajištěna bezpečnost osob i majetku. 

 

 Rovněž bude zajištěna ochrana zdraví osob, majetku, životního prostředí a dalších 

chráněných zájmů díky nutnosti fyzických osob, které zacházejí s pyrotechnickými výrobky 

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

ohňostrojných prací. Vzhledem k tomu, že se jedná o činnosti se zvýšenou nebezpečností, je 

žádoucí, aby osoby, které tuto činnost prováděly, byly k dané činnosti odborně způsobilé 

podle současných požadavků. Rovněž tyto osoby budou muset podstoupit povinnou lékařskou 

prohlídku, při níž bude vyloučeno, že daná osoba není pro takovou činnost zdravotně 

způsobilá, což by v opačném případě mohlo vést k ohrožení chráněných zájmů. 

 

1.1.6 Zhodnocení rizika 

 Nevydání vyhlášky představuje riziko v několika oblastech. Zejména by nebyly 

stanoveny požadavky na sklady a skladování pyrotechnických výrobků, což by znamenalo, že 

sklady a skladování by musely splňovat pouze požadavky vycházející z jiných právních 

předpisů, zejména ze stavebního zákona a zákona o požární ochraně. Jako problematické by 

se to jevilo zejména u pyrotechnických výrobků, které představují zvýšené nebezpečí a je u 
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nich nezbytné stanovit podmínky, které jsou nad rámec obecných podmínek stanovených 

v jiných právních předpisech. Pokud by nebyly pro tyto pyrotechnické předměty stanoveny 

zvláštní požadavky, existovalo by riziko ohrožení zdraví osob, majetku, životního prostředí a 

dalších chráněných zájmů. 

 

 K ohrožení zdraví osob a majetku by rovněž mohlo dojít v případě, že by nebyly 

stanoveny požadavky na zajištění bezpečnosti při vystavování pyrotechnických výrobků. 

Podle zákona o pyrotechnice mohou hospodářské subjekty vystavovat i pyrotechnické 

výrobky, u kterých nebyla posouzena shoda a výrobek tudíž není označen značkou CE, která 

zaručuje bezpečnost výrobku, pokud s ním je zacházeno podle pokynů výrobce. Takový 

výrobek tedy představuje zvýšené riziko, proto stanovit požadavky na zajištění bezpečnosti je 

nezbytné. 

 

 V neposlední řadě nevydání této vyhlášky by mohlo znamenat výraznou komplikaci 

pro podnikatelské subjekty. Pro zacházení s některými druhy pyrotechnických výrobky je 

nezbytné získat osvědčení o odborné způsobilosti, kterou nelze získat bez absolvování 

odborného školení a lékařské prohlídky, jejichž požadavky budou stanoveny vyhláškou. Bez 

této odborné způsobilosti jsou podnikatelské subjekty v některých činnostech výrazně 

limitovány a v dané situaci by byly zcela nekonkurenceschopní oproti hospodářským 

subjektům ze zahraničí.   

 

1.2 Návrh variant řešení  

 V této části se budou uvažovat tři možné varianty: 

  

 I. varianta – varianta nulová, která počítá se zachováním právního stavu před 

vydáním zákona o pyrotechnice (tato varianta je pouze teoretická vzhledem k tomu, že 

zákonem o pyrotechnice došlo ke zrušení některých právních předpisů, popř. vyjmutí 

pyrotechnických výrobků z některých právních předpisů a tudíž tento právní stav již nadále 

nemůže pokračovat), 

  

 II. varianta – varianta, která odpovídá právnímu stavu po vydání zákona 

o pyrotechnice, 

 

 III. varianta – varianta, kteroá odpovídá právnímu stavu po přijetí vyhlášky, kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnice. 

 

 

 Právní úprava řešených problému v rámci jednotlivých variant 

 (uvedený výčet neobsahuje právní předpisy platné pro všechny varianty) 

  

I. varianta 

 

Rejstřík pyrotechnických výrobků, kterým oznámený subjekt udělil certifikát: 

Neupraveno. 

 

 Vystavování pyrotechnických výrobků: 

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

předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky; 
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Nařízení vlády č. 208/2010 Sb., o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky 

a jejich uvádění na trh; 

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

 

Evidence skladovaných pyrotechnických výrobků: 

Neupraveno. 

 

Skladování pyrotechnických výrobků: 

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; 

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

 

Odborná způsobilost: 

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

předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky; 

Nařízení vlády č. 208/2010 Sb., o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky 

a jejich uvádění na trh. 

 

Zdravotní způsobilost: 

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

předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky. 

 

Zkouška detonační charakteristiky: 

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. 

 

 

II. varianta 

 

Rejstřík pyrotechnických výrobků, kterým oznámený subjekt udělil certifikát: 

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

některých zákonů (obsahuje zmocnění ke stanovení vzoru formátu rejstříku ve 

vyhlášce). 

 

Vystavování pyrotechnických výrobků: 

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

některých zákonů (obsahuje zmocnění k zajištění bezpečnosti při vystavování ve 

vyhlášce). 

 

Evidence skladovaných pyrotechnických výrobků: 

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

některých zákonů (obsahuje zmocnění ke stanovení obsahu evidence ve vyhlášce). 

  

 Skladování pyrotechnických výrobků: 

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

některých zákonů (obsahuje zmocnění k stanovení požadavků na sklady ve vyhlášce). 
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Odborná způsobilost: 

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

některých zákonů (obsahuje zmocnění ke stanovení podrobností odborného školení ve 

vyhlášce). 

 

Zdravotní způsobilost: 

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

některých zákonů (obsahuje zmocnění ke stanovení požadavků na zdravotní 

způsobilost ve vyhlášce). 

 

Zkouška detonační charakteristiky: 

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

některých zákonů (obsahuje zmocnění ke stanovení obsahu zkoušky ve vyhlášce). 

 

 

 III. varianta 

  

Zahrnuje právní úpravu II. varianty včetně vyhlášky k provedení některých ustanovení 

zákona o pyrotechnice. 

 

  

Rejstřík pyrotechnických výrobků, kterým oznámený subjekt udělil certifikát 

 

 I. varianta 

  

 Nulová varianta povinnost vést rejstřík pyrotechnických výrobků neupravovala. 

 

 II. varianta 

 

 Zákon o pyrotechnice zavádí povinnost pro oznámené subjekty vést rejstřík 

pyrotechnických výrobků, kterým tento subjekt udělil certifikát. Jedná se o požadavek 

prováděcí směrnice Komise 2014/58/EU z důvodu sledovatelnosti pyrotechnických výrobků. 

Podle zákona o pyrotechnice má být formát rejstříku stanoven vyhláškou. Údaje, které mají 

být v rejstříku vedeny, jsou stanoveny zákonem o pyrotechnice. 

 

 III. varianta 

 

 V této variantě je vyhláškou stanoven vzor formátu rejstříku pyrotechnických 

výrobků, který zcela odpovídá požadavkům směrnice 2013/29/EU. 

  

 

 Zajištění bezpečnosti při vystavování pyrotechnických výrobků 

 

 I. varianta: 

  

Nulová varianta neobsahuje žádná zvláštní ustanovení s výjimkou ustanovení § 13 

zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických výrobků a § 5 odst. 6 nařízení 

vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky. Zmíněné ustanovení se týká 

pouze označování pyrotechnických výrobků. Na vystavování pyrotechnických výrobků pak 

lze vztáhnout pouze ustanovení § 5 nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky, 
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kde jsou stanovené požadavky na stánkový prodej, který ale nicméně neřeší samotné 

vystavování. Vystavování pyrotechnických výrobků se tak řídí pouze obecnými ustanoveními 

zákona o požární ochraně.  

 

II. varianta: 

 

Bezpečnost je zajištěna pouze ustanoveními zákona o požární ochraně a zákonem 

o pyrotechnice. Zákon o pyrotechnice stanovuje oprávnění vystavovat pyrotechnické výrobky, 

které neodpovídají požadavkům zákona za předpokladu, že jsou stanoveným způsobem 

označeny. Tyto povinnosti hospodářského subjektu při vystavování tak zůstávají v rozsahu 

nulové varianty. Zákonem o pyrotechnice rovněž vzniká hospodářskému subjektu, který 

vystavuje pyrotechnické výrobky, povinnost oznámit ČÚZZS a hasičskému záchrannému 

sboru některé informace 5 dní před zahájením výstavy. 

 

III. varianta: 

 

Tato varianta zahrnuje veškerá opatření II. varianty včetně bezpečnostních opatření, 

která jsou stanovená vyhláškou na základě zmocnění v zákoně o pyrotechnice. Tato opatření 

se týkají opatření protipožárních, označování pyrotechnických výrobků při vystavování, jejich 

skladování a používání a vymezení prostoru pro používání pyrotechnických výrobků. 

 

Evidence skladovaných pyrotechnických výrobků 

 

I. varianta 

 

Nulová varianta evidenci skladovaných pyrotechnických výrobků neupravuje. 

 

II. varianta 

 

Zákon o pyrotechnice zavedl povinnost pro hospodářské subjekty a osoby s odbornou 

způsobilostí vést evidenci skladovaných pyrotechnických výrobků. 

 

III. varianta 

 

V této variantě je vyhláškou stanoven obsah evidence pyrotechnických výrobků. 

Obsahem evidence jsou údaje o názvu, druhu, kategorii, registračním čísle a sérii a šarži 

pyrotechnického výrobku. Výjimka je pak stanovena pro pyrotechnické výrobky pro použití 

ve vozidlech, u nichž z povahy výrobku nelze výše zmíněné údaje zjistit. Evidence těchto 

výrobků je tedy vedena na základě katalogových čísel náhradních dílů, které představují tyto 

pyrotechnické výrobky (jedná se například o airbagy nebo předpínače bezpečnostních pásů). 

 

Skladování pyrotechnických výrobků  

 

I. varianta: 

 

Nulová varianta upravuje sklady a skladování pyrotechnických výrobků podle toho, 

zda se jedná o pyrotechnické výrobky, které nejsou považované za výbušné předměty, a 

pyrotechnické výrobky, které jsou považované za výbušné předměty. 
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Požadavky na sklady pyrotechnických výrobků, které nejsou považovány za výbušné 

předměty, jsou upraveny zejména stavebním zákonem a zákonem o požární ochraně.  Obecné 

požadavky na skladování těchto pyrotechnických výrobků jsou pak stanoveny v nařízení 

vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky. 

Požadavky na sklady pyrotechnických výrobků, které jsou považovány za výbušné 

předměty, což se týká některých pyrotechnických výrobků kategorie 4, P2 a T2, jsou 

stanoveny v souladu se zákonem o hornické činnosti a vyhláškou na skladování výbušnin. 

U těchto skladů je požadováno splnění požadavků, které jsou vyžadovány na skladování 

výbušnin, což vzhledem k výrazně nižší nebezpečnosti pyrotechnických výrobků oproti 

výbušninám představuje velmi přísné požadavky.  

 

II. varianta 

Požadavky na sklady jsou v této variantě stanoveny obecnými předpisy zejména pak 

stavebním zákonem a zákonem o požární ochraně. Nad rámec těchto předpisů nejsou 

stanoveny žádné zvláštní požadavky. U této varianty se oproti variantě nulové nerozlišuje to, 

jaké druhy pyrotechnických výrobků mají být ve skladu skladovány. Obecné požadavky na 

skladování jsou pak stanoveny zákonem o pyrotechnice.  

 

III. varianta 

 

Tato varianta představuje stanovení požadavků na sklady a skladování 

pyrotechnických výrobků prováděcí vyhláškou k zákonu o pyrotechnice.  

Soustředěním požadavků na skladování pyrotechnických výrobků do jednoho 

právního předpisu přinese zpřehlednění celé oblasti. Pyrotechnické výrobky se podle této 

varianty nebudou rozdělovat z hlediska skladování podle toho, zda jsou považovány za 

výbušné předměty či nikoliv. Nově se podmínky pro sklady budou odlišovat podle toho, do 

jaké podtřídy nebezpečnosti dle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě 

nebezpečných věcí (dále jen „ADR“), ten který pyrotechnický výrobek spadá.  

Obecně se bude při výstavbě skladů pyrotechnických výrobků vycházet ze stavebního 

zákona a zákona o požární ochraně, včetně příslušných technických norem, a dále pak podle 

požadavků stanovených vyhláškou podle třídy nebezpečnosti dle ADR.  

Pro pyrotechnické výrobky, které doposud byly skladovány jako výbušniny, to 

znamená, že již nebude potřeba splnit přísné požadavky stanovené vyhláškou o skladování 

výbušnin za současného dostatečného zajištění bezpečnosti. 

Stanovení požadavků na sklady s pyrotechnickými výrobky podle třídy nebezpečnosti 

dle ADR, se kterou počítá nová vyhláška, představuje výhodu zejména pro hospodářské 

subjekty, které pyrotechnické výrobky skladují, a to z toho důvodu, že zatřídění skladovaných 

výrobků bude v souladu se zatříděním výrobků přepravovaných, které se musí povinně řídit 

dle požadavků ADR a nebude tak docházet ke komplikacím v tom smyslu, že zatímco podle 

národních předpisů se spolu určité pyrotechnické výrobky skladovat mohly, podle předpisů 

ADR se spolu přepravovat nemohly. Tento způsob zatříďování je pak rovněž použit ve 

většině ostatních členských států EU. 

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 
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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. 

 

 

Odborná školení 

 

I. varianta 

Nulová varianta upravuje odborné školení v zákoně o ověřování střelných zbraní. 

Potřeba odborné způsobilosti platí pro kategorie 4, P2 a T2, přičemž pro každou kategorii se 

koná samostatné školení v rozsahu 80 hodin. Odborné školení je zakončenou zkouškou, která 

má část písemnou, ústní a praktickou. Výuku odborného školení zajišťuje ČÚZZS ve 

spolupráci s ČBÚ. 

 

II. Varianta 

 Požadavky odborného školení v této variantě odpovídají požadavkům odborného 

školení uvedeného v I. variantě. Úprava odborného školení je stanovena v zákoně 

o pyrotechnice, který obsahuje zmocnění k vydání vyhlášky, která stanoví rozsah a délku 

odborného školení včetně plánu teoretické a praktické části. Rovněž vyhláška stanoví 

zkušební řád. 

 

 III. varianta 

 III. varianta zahrnuje II. variantu včetně požadavků stanovených vyhláškou. Oproti 

nulové variantě je rozdíl především v tom, že bude probíhat společně odborné školení pro 

kategorie F4 a T2, samostatné pak zůstává školení pro kategorii P2. Nyní tak budou otevírány 

pouze dvě různá školení s časovou dotací 40 výukových hodin, čímž se délka každého školení 

zkrátila o polovinu vůči nulové variantě.  

 

 Zdravotní způsobilost 

 

 I. varianta 

 V nulové variantě jsou požadavky na zdravotní způsobilost upraveny v zákoně 

o ověřování střelných zbraní. Podle této úpravy se za zdravotně způsobilého nepovažuje ten, 

kdo má sníženou schopnost k vidění, vnímání a pohybu. Rovněž osoba, která rozhodnutím 

soudu není způsobilá k právním úkonům, se považuje za zdravotně nezpůsobilou. Zdravotní 

způsobilost se dokládala lékařským posudkem, který není starší než 90 dnů ode dne vydání. 

 

 II. varianta 

 Tato varianta zpřísňuje požadavky na zdravotní způsobilost. Stanovuje, že při 

posuzování zdravotní způsobilosti se postupuje podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických 

zdravotních službách. Zákon o pyrotechnice rovněž vyjmenovává stavy, za kterých nelze 

považovat osobou za zdravotně způsobilou. Jedná se o stejné ustanovení jako u varianty 
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nulové, kdy nepřípustné jsou poruchy vidění, vnímání a pohybu v takovém rozsahu, že 

fyzická osoba nemůže bezpečně nakládat s pyrotechnickými výrobky. Oproti předchozí 

právní úpravě je zde stanoveno, že ministerstvo vyhláškou stanoví požadavky zdravotní 

způsobilosti, zejména obsah lékařských prohlídek, náležitosti lékařského posudku, podmínky 

pro posouzení zdravotní způsobilosti a nemoci, vady a stavy, které vylučují nebo omezují 

zdravotní způsobilost k zacházení s pyrotechnickými výrobky. 

V této variantě má posuzující lékař povinnost, zjistí-li, že držitel osvědčení již není 

zdravotně způsobilý, nebo jeho způsobilost je omezena, vydat nový posudek a zaslat jej ČBÚ 

a zaměstnavateli. 

Držitel osvědčení má povinnost předložit ČBÚ každých pět let nový lékařský 

posudek. 

 

III. varianta 

V této variantě je naplněno zákonem stanovené zmocnění k vydání vyhlášky, která 

stanovuje požadavky na zdravotní způsobilost osob zacházejících s pyrotechnickými výrobky 

kategorie F4, T2 a P2. Vyhláškou je stanoven obsah lékařských prohlídek včetně vyšetření, 

které tato prohlídka zahrnuje, dále jsou stanovena další vyšetření pro případ, že tak určí 

posuzující lékař. V této variantě jsou stanoveny náležitosti lékařského posudku, který kromě 

obecných předpisů upravujících náležitosti lékařské dokumentace musí obsahovat údaj 

k zacházení s jakými kategoriemi pyrotechnických výrobků je posudek vydán. Rovněž tato 

varianta zahrnuje úpravu nemocí, vad a stavů, které vylučují nebo omezují zdravotní 

způsobilost. 

 

 Zkouška detonační charakteristiky 

  

 I. varianta 

 V nulové variantě je upravena zkouška detonační charakteristiky, jíž se prokazuje, zda 

daný výrobek je pyrotechnickým výrobkem nebo výbušninou, ve vyhlášce k zákonu 

o ověřování střelných zbraní. 

  

 II. varianta 

 V této variantě upravuje zákon o pyrotechnice zkoušku detonační charakteristiky 

pouze do té míry, že stanovuje ČÚZZS povinnost provést zkoušku detonační charakteristiky 

na základě pokynu Ministerstva průmyslu a obchodu k prokázání, zda se jedná 

o pyrotechnický výrobek nebo výbušninu. Rovněž obsahuje zmocnění k vydání vyhlášky 

stanovující obsah a popis této zkoušky. 

 

 III. varianta 

 V této variantě je vyhláškou stanoven obsah a popis zkoušky detonační 

charakteristiky. Oproti nulové variantě je rozdílná v tom, že zatímco v nulové variantě se 

používalo jako zkušební zařízení olověná deska, podle úpravy v této variantě se používá 

ocelová deska. Důvod je ten, že na jednání oznámených subjektů byl přijat závěr nové 

metodiky, kde se olovo, jakožto jedovatý kov (po explozi se uvolňují jedovaté výpary), 
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nahrazuje ocelí (tedy především z hlediska ochrany životního prostředí). Výsledky zkoušek 

detonační charakteristiky tím nejsou ovlivněny. Zkoušky detonační charakteristiky v této 

variantě rovněž zahrnují nejnovější požadavky, které oznámené subjekty dojednaly na jednání 

oznámených subjektů v listopadu v roce 2015 ve Varšavě. 

  

1.3.   Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

1.3.1. Identifikace nákladů a přínosů 

  

 Rejstřík pyrotechnických výrobků 

 dotčené subjekty: oznámené subjekty (pouze u II. a III. varianty) 

 I. varianta 

 Tato varianta předpokládá zachování právního stavu před nabytím účinnosti zákona 

o pyrotechnice. V této variantě není rejstřík upraven, proto nelze posoudit jeho přínosy ani 

náklady. 

 II. varianta 

 Náklady 

 Náklady vzniknou oznámeným subjektů, které rejstřík povedou. Vzhledem k tomu, že 

se jedná o jednoduchý administrativní úkon, budou finanční náklady zanedbatelné. 

 Přínosy 

 Přínos tohoto rejstříku spočívá v možnosti identifikovat pyrotechnické výrobky a 

jejich výrobce ve všech fázích dodavatelského řetězce. 

 III. varianta 

 Náklady a přínosy této varianty jsou totožné s náklady a přínosy II. varianty. 

 Zajištění bezpečnosti při vystavování pyrotechnických výrobků 

 dotčené subjekty: Hospodářské subjekty, ČÚZZS 

 I. varianta 

 Náklady 

 U nulové varianty, která předpokládá zachování právního stavu před účinnosti zákona 

o pyrotechnice, kdy nejsou přijata žádná opatření k zajištění bezpečnosti při vystavování 

pyrotechnických výrobků, nevznikají žádné dodatečné náklady.  
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 Za nepřímé náklady lze považovat náklady, které mohou vzniknout v důsledku 

nedostatečného zajištění bezpečnosti při vystavování. Za určitých okolností by při takovéto 

situaci mohlo dojít k poničení majetku nebo k poškození zdraví. Náklady by tak mohly 

vzniknout osobám, jimž bylo způsobeno zranění, tak osobám, jejichž majetek byl poškozen. 

Rovněž by vznikly náklady na odstranění takovýchto škod.  

 Přínosy 

 Vzhledem k tomu, že by v dané oblasti nedošlo k žádné změně, nevznikaly by ani 

žádné přínosy 

 II. varianta 

 Náklady 

 U této varianty již není bezpečnost při vystavování pyrotechnických výrobků 

zajištěna prostřednictvím zákona o ověřování střelných zbraní ani nařízení vlády, které zákon 

o pyrotechnice ruší. V těchto předpisech byly stanoveny mj. požadavky na skladování 

pyrotechnických výrobků při stánkovém prodeji, jejichž nynější absence výrazně zvyšuje 

nebezpečí poškození zdraví nebo majetku v případě nehody. U této varianty tak lze očekávat 

vyšší riziko vzniku nepřímých nákladů, které v důsledku nedostatečného zajištění při 

vystavování mohou vzniknout. Tyto nepřímé náklady by mohly vzniknout jak osobám, které 

by byly zraněny, tak vlastníkům poškozeného majetku. Náklady by rovněž vznikly České 

republice za odstranění takovýchto škod. Náklady ČÚZZS za prováděné kontrolní činnosti se 

neliší od nákladů nulové varianty. 

 Přínosy 

 U varianty, která snižuje bezpečnost oproti nulové variantě, nelze počítat s žádnými 

přínosy.   

 III. Varianta 

 Náklady 

 Nová vyhláška stanovuje několik požadavků, které je při vystavování 

pyrotechnických výrobků nutné dodržet. Splnění těchto nákladů je spojeno i s určitým 

finančním zatížením vystavovatele. Toto finanční zatížení bude způsobeno zejména 

pořízením hasicího přístroje, jehož cena je cca 1000 Kč. Vzhledem k tomu, že nutnost mít 

k dispozici hasicí přístroj stejné kategorie jako u varianty nulové, neznamená tato varianta 

žádné zvýšení reálných nákladů. Minimální zvýšení nákladů lze očekávat u ČÚZZS, který 

bude rovněž povinen provádět kontrolu požadavků na zajištění bezpečnosti.  

 Ostatní opatření jsou spíše organizačního charakteru a nevyžadují prakticky žádné 

finanční náklady. 

 Přínosy 
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 Přínosy této varianty budou plynout zejména návštěvníkům výstaviště, 

vystavovatelům i osobám, které výstaviště provozují. Tyto přínosy budou spočívat především 

v zajištění větší bezpečnosti při vystavování, čímž bude zajištěna vyšší ochrana zdraví i 

majetku, čímž bude dosaženo zamezení vzniku potenciálních nepřímých nákladů, které 

mohou vznikat u I. a II. varianty. 

 Evidence pyrotechnických výrobků 

 dotčené subjekty: hospodářské subjekty (pouze u II. a III. varianty) 

 I. varianta 

 Nulová varianta evidenci pyrotechnických výrobků neupravuje, nelze tedy posoudit 

náklady ani přínosy. 

 II. varianta 

 Evidence pyrotechnických výrobků navazuje na sledovatelnost pyrotechnických 

výrobků podle prováděcí směrnice Komise 2014/58/EU a rovněž také na povinnost 

hospodářského subjektu vést seznam, do kterého zapisuje informace o každém 

pyrotechnickém výrobku, který mu byl dodán, nebo který dodal. V případě nenadálé situace 

se za přínosné může považovat to, že je ihned zřejmé, jaké pyrotechnické výrobky se ve 

skladu nachází. Vzhledem k tomu, že hospodářské subjekty, které jsou účetními jednotkami, 

mají povinnost podle zákona o účetnictví vést evidenci o skladových zásobách, nebude se 

jednat o zcela novou evidenci, ale o evidenci stávající popř. doplněnou o některé údaje. 

Náklady ze strany hospodářských subjektů budou zcela minimální. 

 III. varianta 

 Tato varianta zahrnuje vyhlášku, která stanovuje obsah evidence. Z tohoto důvodu se 

očekávají stejné přínosy a náklady jako u II. varianty. 

  

 Skladování pyrotechnických výrobků ve skladech 

 dotčené subjekty: ČBÚ (pouze u I. varianty), ČÚZZS, ČOI, hospodářské subjekty 

 I. Varianta 

 Náklady 

 Nulová varianta představuje zachování stávajícího právního stavu. Náklady v této 

variantě plynou zejména ze splnění stavebně technických požadavků na sklady, které jsou nad 

rámec obecných požadavků stanovené zejména stavebním zákonem a zákonem o požární 

ochraně a příslušnými technickými normami, na něž je odkazováno.  
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 U této varianty se požadavky na sklady odlišují podle toho, zda jde o skladování 

pyrotechnických výrobků, které jsou nebo naopak nejsou považovány za výbušné předměty. 

Pro skladování pyrotechnických výrobků ve skladu, které nejsou považovány za výbušné 

předměty, nejsou stanoveny žádné zvláštní požadavky, které jsou nad rámec obecných 

požadavků stanovených v obecných právních předpisech. U skladů pyrotechnických výrobků, 

které jsou považovány za výbušné předměty, je situace značně odlišná. Režim těchto skladů 

se řídí vyhláškou o skladování výbušnin, podle které jsou skladovány výbušniny. Tyto 

pyrotechnické výrobky tak jsou skladovány za stejných podmínek jako výbušniny, které se 

vyznačují velkou nebezpečností, a tudíž požadavky na sklady výbušnin musí být velmi přísné 

a výrazným způsobem překračují meze obecných požadavků.  

 Náklady na výstavbu pyrotechnických skladů nelze stanovit, protože ty jsou odvislé 

od mnoha faktorů, jako například množství pyrotechnických výrobků, které se ve skladu má 

skladovat, to, zda se jedná nebo nejedná o výbušný předmět nebo do jaké třídy nebezpečnosti 

jsou pyrotechnické výrobky, v případě že se skladují podle vyhlášky o skladování výbušnin, 

zařazeny.  

 Přínosy 

 Přínosem této varianty je fakt, že se všechny dotčené subjekty mohou řídit stávající 

legislativou, bez nutnosti přizpůsobovat se legislativě nové.  

 II. varianta 

 Náklady 

 Oproti nulové variantě budou sníženy náklady na výstavbu skladů, které nebudou 

muset splňovat požadavky na sklady výbušnin.  

 Naopak může dojít ke zvýšení nákladů způsobených neočekávanými situacemi 

v důsledku splnění pouze obecných požadavků stanovených stavebním řádem a zákonem o 

požární ochraně.  

 Přínosy 

 Přínos této varianty lze spatřovat především u osob, které se rozhodnou vybudovat 

sklad pyrotechnických výrobků, zejména pak těch, které předchozí právní úprava považovala 

za výbušné předměty, a musely splňovat požadavky vyhlášky na skladování výbušnin. Tato 

právní úprava na sklady s pyrotechnickými výrobky nestanovuje žádné zvláštní požadavky.  

 III. varianta 

 Náklady 

 Oproti nulové variantě budou sníženy náklady na výstavbu skladů, které nebudou 

muset splňovat požadavky na sklady výbušnin.  
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 Ke zvýšení nákladů dojde na straně ČOI, která bude kontrolovat splnění požadavků 

stanovených vyhláškou na základě zmocnění § 28 zákona o pyrotechnice. Pro ČOI se nejedná 

o novou povinnost, protože ČOI jakožto kontrolní orgán dozorující podmínky skladování byla 

stanovena i předchozími právními předpisy. Nově bude ČOI kontrolovat i stavebně technické 

požadavky na sklady, které jsou stanoveny vyhláškou na základě zmocnění zákona 

o pyrotechnice.    

 Ke zvýšení nákladů dojde na rovněž straně ČÚZZS, který je povinen kontrolovat 

dodržování povinností stanovených zákonem, pokud není stanoveno zákonem jinak. ČÚZZS 

je tak orgánem, který bude kontrolovat požadavky na sklady s výjimkou skladů u distributorů. 

Zejména se tedy jedná o sklady dovozců, kterých je ale oproti skladům u distributorů jen 

minimum. Z tohoto důvodu pro ČÚZZS vznikají jen minimální náklady. 

 Přínosy 

 Přínos této varianty lze spatřovat především u osob, které se rozhodnou vybudovat 

sklad pyrotechnických výrobků, zejména pak těch, které předchozí právní úprava považovala 

za výbušné předměty, a musely splňovat požadavky vyhlášky na skladování výbušnin. Oproti 

II. variantě zde budou stanoveny zvláštní požadavky na sklady, které povedou k zajištění 

bezpečnosti. Týká se to zejména skladů s pyrotechnickými výrobky třídy 1.1 dle ADR, 

u nichž bude nezbytné dodržet bezpečnostní vzdálenost vypočtenou podle vzorce uvedeného 

ve vyhlášce. V případě požáru u těchto pyrotechnických výrobků hrozí rozlet těžkých částic, 

proto výpočty bezpečnostních vzdáleností podle požárně bezpečnostního řešení jsou v tomto 

případě nedostačující.  

 Vyhláška stanoví některá pravidla při skladování pyrotechnických výrobků včetně 

nutnosti zabezpečit sklad proti odcizení nebo ztrátě pyrotechnických výrobků. Oproti variantě 

II. dochází ke zvýšení bezpečnosti jak samotného majetku, tak především zdraví osob, které 

se ve skladech pyrotechnických výrobků budou nacházet.  

 Odborná způsobilost 

 dotčené subjekty: ČÚZZS, ČBÚ, fyzické osoby 

 I. varianta 

 Náklady 

 Náklady nulové varianty spočívaly především v zajištění odborné výuky, která byla 

zajišťována v minimálním rozsahu 80 hodin. Tyto náklady se odvíjely od počtu osob 

zařazených do odborného školení a rovněž od množství pořádaných školení. 

 Přínosy 

 Přínos spočíval především v možnosti hospodářských subjektů zacházet 

s pyrotechnickými výrobky, které ke svému zacházení vyžadovaly osvědčení odborné 

způsobilosti.  
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 II. varianta 

 Přínosy 

 V této variantě není stanoven plán teoretické ani praktické části odborného školení. 

Rovněž není stanoven zkušební řád. Z toho důvodů není vůbec možné odborné školení 

zahájit, proto není možné stanovit žádné přínosy.  

 Náklady 

 Náklady by vznikaly zejména hospodářským subjektům, které by neměly možnost 

zacházet s pyrotechnickými výrobky kategorie F4, T2 a P2, což by vedlo ke ztrátě zisků.  

 III. varianta 

 Náklady 

 Tato varianta je obdobná variantě nulové s tím, že časová dotace odborného školení 

je nyní pouze 40 hodin místo původních 80 hodin. Zkrácení časové dotace je způsobeno tím, 

že podle této varianty se odborné školení nevyžaduje na veškeré zacházení s pyrotechnickými 

výrobky, ale pouze na některé činnosti, kterými jsou například nákup nebo prodej 

pyrotechnických výrobků. Nižší časová dotace bude znamenat i nižší finanční zátěž pro státní 

rozpočet, z nějž jsou odborná školení hrazeny, jedná se tedy o přínos. 

 Přínosy 

 Přínos spočívá obdobně jako u I. varianty v možnosti hospodářských subjektů 

zacházet s pyrotechnickými výrobky příslušných kategorií. Za přínosné pro hospodářské 

subjekty lze rovněž považovat to, že došlo ke spojení odborného školení pro kategorie F4 a 

T2, což znamená oproti nulové variantě času strávených odborným školením. Vzhledem 

k tomu, že došlo ke spojení odborného školení pro kategorie F4 a T2, předpokládá se i 

rychlejší naplnění kurzu alespoň pěti účastníky (což je minimální počet účastníků pro zahájení 

odborného školení), než tomu bylo u varianty nulové, kde byl rovněž stanoven minimální 

počet uchazečů na 5. 

 Zdravotní způsobilost 

  dotčené subjekty: fyzické osoby, poskytovatelé lékařských služeb 

 I. varianta 

 Náklady 

 Náklady v této variantě spočívají ve finančních nákladech fyzických osob za 

provedení lékařského vyšetření ke zjištění zdravotní způsobilosti. 
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 Přínosy 

 Přínosem je ochrana chráněných zájmů spočívající v tom, že s nebezpečnými 

pyrotechnickými výrobky zacházejí pouze osoby, které jsou k tomu odborně způsobilé, 

k čemuž je nezbytná i zdravotní způsobilost. 

 II. varianta 

 Náklady a přínosy této varianty jsou prakticky totožné s variantou nulovou, vzhledem 

k tomu, že se jedná z velké části o totožnou úpravu. Rozdíl spočívá pouze v některých nových 

povinnostech pro posuzujícího lékaře. 

 III. varianta 

 Náklady 

 Náklady této varianty obdobně jako u nulové varianty spočívají ve finančních 

nákladech fyzických osob za provedení lékařského vyšetření ke zjištění zdravotní 

způsobilosti. Vzhledem k tomu, že vyhláška stanovuje poměrně velký výčet nemocí, vad a 

stavů, které zdravotní způsobilost omezují nebo vylučují, lze očekávat i možná vyšetření 

k prokázání těchto nemocí, vad a stavů, jejichž případné náklady ponese žadatel.  

 Přínosy 

 Přínosem této varianty je vysoká ochrana především zdraví a života ostatních osob a 

majetku, a to v důsledku oprávněného očekávání, že osoba, která bude zacházet s příslušnými 

kategoriemi pyrotechnických výrobků, je k takovému zacházení zdravotně způsobilá. 

 Zkouška detonační charakteristiky 

 dotčené subjekty: ČÚZZS, hospodářské subjekty 

 I. varianta 

 Náklady 

 V nulové variantě náklady představují finanční náklady vynaložené na provedení 

zkoušky detonačního charakteru. 

 Přínosy 

 Přínosem je možnost posouzení v pochybnostech, zda se jedná o pyrotechnický 

výrobek nebo výbušninu. Přínosná je tato možnost zejména pro hospodářské subjekty, které 

na základě tohoto posouzení pak mohou s danou látkou zacházet podle příslušné legislativy. 
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 II. varianta 

 Přínosy 

 V této variantě není stanoven obsah a popis zkoušky detonační charakteristiky, 

z tohoto důvodu tuto zkoušku nelze vykonávat. Nelze tedy stanovit žádný přínos této varianty.  

 Náklady 

 Náklady této varianty pak plynou zejména hospodářským subjektům, pro které 

nemůže být provedena zkouška detonační charakteristiky pro zjištění, zda se jedná o 

pyrotechnický výrobek nebo výbušninu.  

 III. varianta 

 Vzhledem k tomu, že popis a obsah zkoušky detonační charakteristiky zcela odpovídá 

variantě nulové, stejně jako účel této zkoušky, jsou zcela totožné i náklady a přínosy. 

1.3.2  Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

 I. varianta 

 Nulová varianta je variantou pouze teoretickou, protože předpokládá účinnost 

právních předpisů, které byly účinné před nabytím účinnosti zákona o pyrotechnice. Z výše 

uvedeného důvodu nelze považovat tuto variantu za přijatelnou. 

 

 II. varianta 

 V této variantě dochází u hospodářských subjektů k nepatrnému nárůstu nákladů 

spojených zejména s evidencí skladovaných pyrotechnických výrobků. Naopak náklady 

hospodářským subjektům se sníží při výstavbě skladů pyrotechnických výrobků, a to zejména 

těch pyrotechnických výrobků, které byly předchozí právní úpravou považovány za výbušné 

předměty, a které musely být skladovány podle přísných požadavků na sklady výbušnin.  

 

 Tato varianta může mít podstatný negativní dopad na hospodářské subjekty, které 

zachází s pyrotechnickými výrobky kategorie F4, T2 a P2, ke kterým je potřeba získat 

odborné osvědčení, jehož podmínkou je absolvovat odborné školení. Tato varianta 

předpokládá právní stav bez vydání prováděcí vyhlášky a tedy stanovení podrobností 

týkajících se školení. Školení by se tak nemohlo uskutečnit a podnikatelské subjekty by tak 

byly značně znevýhodněny.  

 

Tato varianta může podstatně navýšit nepřímé náklady, které mohou být způsobeny 

nenadálými situacemi z důvodu nedostatečného zabezpečení skladů pyrotechnických výrobků 

a v menší míře také nezajištěním bezpečnosti při vystavování. Tyto náklady se týkají zejména 

odstraňování způsobených škod.  

  

Tato varianta nemá žádné relevantní přínosy. Přínosy této varianty jsou podstatně 

nižší, než tomu je u varianty nulové. 

 

 III. varianta 
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 Přímé náklady této varianty jsou totožné s II. variantou. Vzhledem k tomu, že 

vyhláškou jsou ve velké míře převzaty požadavky z legislativy účinné před nabytím účinnosti 

zákona o pyrotechnice, které jen v minimální míře rozšiřují pravomoci státních orgánů, 

nepředpokládá se finanční dopad na státní rozpočet, proto veškeré úkony vyplývající 

z vyhlášky budou vykonávány státními orgány ze stávajících rozpočtů. 

 

 Tato varianta je přínosná zejména proto, že dojde k řádnému provedení příslušných 

ustanovení zákona o pyrotechnice, což umožní řádné naplnění samotného zákona a rovněž 

proto, že oblasti, které upravuje tato vyhláška, byly upraveny několika právními předpisy, 

tudíž se tyto řešené oblasti stanou pro adresáty této normy mnohem přehlednějšími. 

 

1.4 Návrh řešení 

 Variantou doporučenou k dalšímu řešení je III. varianta, tedy předložení vyhlášky 

k provedení některých ustanovení zákona o pyrotechnice. Tato varianta je z výše uvedených 

variant nejvíce šetrná k podnikatelskému i veřejnému sektoru a povede k zajištění dostatečné 

ochrany uživatelů a přispěje k přehlednosti českého právního řádu pro všechny adresáty této 

normy. 

 Touto variantou je pouze minimálně zvýšená administrativní zátěž podnikatelů, stejně 

jako veřejného sektoru, neboť tato varianta ve velké míře přejímá úpravu účinnou v době před 

nabytím účinnosti zákona o pyrotechnice a rovněž provádí některá ustanovení zákona o 

pyrotechnice, která jsou implementována ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2013/29/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání 

pyrotechnických výrobků na trh a prováděcí směrnici Komise 2014/58/EU, kterou se podle 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/23/ES zřizuje systém pro sledovatelnost 

pyrotechnických výrobků.  

 U této varianty se nepočítá s žádným negativním dopadem na životní prostředí, na 

osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

 

1.4.1 Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Na základě výše uvedeného zhodnocení byla vybrána k dalšímu řešení III. varianta. 

1.5 Implementace a vynucování 

 Implementace navrhovaného právního předpisu by do praxe neměla přinést problémy 

nebo těžkosti vzhledem k tomu, že se jedná o stejné nebo obdobné požadavky, jaké byly 

stanoveny právními předpisy před nabytím účinnosti zákona o pyrotechnice. Náklady na 

implementaci tak jsou zanedbatelné a budou hrazeny ze stávajících rozpočtů bez nutnosti 

jejich navýšení.  

 Kontrolu dodržování povinností stanovených prováděcí vyhláškou budou provádět 

v zákoně o pyrotechnice stanoveném rozsahu zejména ČÚZZS, ČOI a ČBÚ.  

1.6 Přezkum účinnosti regulace 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu provádí v rámci své činnosti průběžné 

vyhodnocování účinnosti a efektivnosti právních předpisů a souvisejících opatření a za tímto 

účelem navrhuje změny. Návrhy změn jsou získávány z konzultací se zástupci soukromého 

sektoru i s příslušnými úřady. Rovněž je sledována právní úprava řešené problematiky 

v jiných členských státech EU. 
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1.7 Konzultace 

 V rámci přípravy právního předpisu bylo jednáno s řadou subjektů zastupujících jak 

soukromý, tak veřejný sektor. Jednání probíhala jak individuálně tak skupinově.   

  Za soukromý sektor se jednání účastnili zejména zástupci ACPF – asociace českých 

profesionálních ohňostrojařů, Tarra pyrotechnik, Indet safety systems, Pyroco, Flash 

Barrandov a Svaz dovozců automobilů. 

Za veřejný sektor se jednání účastnili především zástupci ČÚZZS, ČBÚ, Generálního 

ředitelství hasičského záchranného sboru, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva vnitra a 

ČOI. 

Při přípravě právního předpisu bylo využito rovněž právních předpisů řešících stejnou 

problematiku v jiných členských státech EU. 

1.8 Kontakt na zpracovatele 

 Mgr. Jakub Korec 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu 

 Odbor technické harmonizace a spotřebitelské legislativy 

 tel.: 224 852 194 

 email: korec@mpo.cz 
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