
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých 

zákonů (zákon o pyrotechnice) 

Mezirezortní připomínkové řízení 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu dne 29. 12. 2015, s termínem 

dodání stanovisek do 21. 1. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

OKOM Po stránce formální: 

Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak 

vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 

2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z 

členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

V části odůvodnění týkající se slučitelnosti návrhu s právem EU předkladatel uvádí jako dotčenou pouze 

směrnici 2014/58/EU. Minimálně stejně relevantní je však také směrnice 2013/29/EU, a proto ji do příslušné 

části odůvodnění požadujeme doplnit. Návrh vyhlášky navíc obsahuje ustanovení, která by měla, resp. mohla 

být vykazována jako implementační. 

 

Akceptováno 

Odůvodnění doplněno o slučitelnost 

se směrnicí 2013/29/EU 

 

K § 2 a příloze č. 1: 

Povinnost vést rejstřík a jeho náležitosti stanoví § 11 odst. 2 zákona o pyrotechnice, který transponuje příslušnou 

povinnost dle čl. 2 odst. 1 směrnice 2014/58/EU. Ustanovení § 2 návrhu vyhlášky a související příloha č. 1, které 

stanoví vzor formátu rejstříku, a tedy primární povinnost rozvádějí, by v závislosti na zvážení předkladatele 

rovněž mohly být vykazovány jako implementační.  

 

Vysvětleno 

Domníváme se, že § 2 a příloha č. 1 

by jako implementační neměly být 

vykazovány z toho důvodu, že 

vyhláškou je stanoven pouze vzor 

tohoto rejstříku. Povinnost vést 
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Ve vzoru formátu rejstříku by dle ust. § 11 odst. 2 zákona měly být v případě dovozu výrobku i identifikační 

údaje o dovozci. Požadujeme doplnit. 

rejstřík, stejně jako údaje, které 

musí obsahovat, je uveden v zákoně 

o pyrotechnice. Domníváme se tedy, 

že transpozice byla naplněna 

příslušným ustanovením zákona. 

Samotný vzor rejstříku uveden 

v příloze vyhlášky je, jak již název 

napovídá, pouze „vzorem“, jehož 

podoba nemusí být striktně totožná 

se vzorem uvedeným v příloze. 

 

 

Akceptováno 

Tabulka doplněna dle požadavku. 

 

K § 3 obecně: 

Ustanovení § 3 upravuje bezpečnostní opatření, která je hospodářský subjekt povinen dodržovat při vystavování 

pyrotechnických výrobků. Povinnost přijmout bezpečnostní opatření plyne primárně z § 17 odst. 2 zákona 

o pyrotechnice, který transponuje čl. 4 odst. 3 směrnice 2013/29/EU. Ustanovení § 3 návrhu vyhlášky na základě 

zákonného zmocnění v § 17 odst. 2 zákona o pyrotechnice pak určuje konkrétní bezpečnostní opatření a měl by 

být taktéž vykazován jako implementační. Požadujeme proto v souladu s přílohou č. 5 LPV ustanovení § 3 

podtrhnout, doplnit celexovým číslem a k návrhu přiložit rozdílovou tabulku. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 

Směrnice sice stanovuje, že při 

vystavování se přijmou 

bezpečnostní opatření v souladu 

s případnými požadavky, které 

stanoví příslušný orgán dotčeného 

státu (čl. 4 odst. 3 směrnice), 

nicméně, vzhledem k tomu, že se 

jedná o „případné požadavky“, které 

si každý členský stát může určit dle 

vlastních pravidel, domníváme se, 

že se nejedná o implementační 

ustanovení. 

 

K § 3 odst. 3: 

Ustanovení § 3 odst. 3 se obsahově také vztahuje k vystavování, nebo stanoví obecnou povinnost při používání 

pyrotechnických výrobků? Navrhujeme ustanovení přeformulovat tak, aby bylo zřejmé, k jaké činnosti se 

vztahuje. 

Akceptováno 

Text doplněn tak, aby věta zněla: 

„Ohrožený prostor, ve kterém lze 

pyrotechnické výrobky používat při 

vystavování, se vymezí…“. 

 

K předkládací zprávě: 

 
Vysvětleno 

Povinnost oznámených subjektů 

vést rejstřík pyrotechnických 
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Z předkládací zprávy plyne, že jedinou novou úpravou ve vyhlášce dosud právním řádem ČR neupravenou je 

povinnost vést evidenci skladovaných pyrotechnických výrobků. Toto tvrzení je však v rozporu s odůvodněním, 

dle něhož dosud není upravena ani povinnost vést rejstřík pyrotechnických výrobků a přímo ani opatření při 

jejich vystavování. Navrhujeme předkládací zprávu uvést do souladu s odůvodněním, resp. skutečným stavem. 

výrobků je stanovena zákonem o 

pyrotechnice, vyhláška stanovuje 

pouze vzor rejstříku, domníváme se 

tedy, že je vhodné v souvislosti 

s vyhláškou vedení rejstříku 

neuvádět jako povinnost. Přijmout 

bezpečnostní opatření při 

vystavování není zcela novou 

povinností. Již bylo upraveno 

vyhláškou č. 174/1992 Sb., jejíž 

účinnost skončila k 8. 7. 2014. 

 

K odůvodnění: 

Upozorňujeme na špatně uvedené číslo směrnice na str. 3 odůvodnění v části o rejstříku pyrotechnických 

výrobků – má zde být směrnice 2014/58/EU. 

Akceptováno 

Text odůvodnění upraven. 

MŠMT K návrhu vyhlášky:   

Na konci textu § 1 písm. g) nahradit tečku čárkou. 
Akceptováno 

Text upraven. 

 K důvodové zprávě:   

Přejmenovat důvodovou zprávu na „Odůvodnění“. Součástí návrhu vyhlášky je odůvodnění, srov. čl. 16 odst. 4 

Legislativních pravidel vlády. 

                   V celém textu důvodové zprávy,  resp. Odůvodnění  se několikrát  opakuje slovo „skaldy“ (správně sklady). 

 

Akceptováno 

Text upraven. 

MPSV K § 6 písm. o) 

Zde použitý pojem „motorizované nástroje“ není zcela jasný, v našem právním řádu se nevyskytuje; je vhodné 

nahradit jej srozumitelnějším pojmem (např. stroje, technická zařízení nebo mechanizační prostředky 

s motorickým pohonem, vybavené motorem – spalovacím, elektromotorem nebo jakýmkoli motorem – a 

podobně). 

Dále slova „vysokozdvižných vozíků“ doporučujeme nahradit širším pojmem „manipulačních vozíků“. 

 

Akceptováno jinak 

Ustanovení bylo z návrhu 

odstraněno. 

 K § 6 písm. s) 

Za předpokladu, že mají být dodrženy podmínky, které pro skladování pyrotechnických výrobků stanovil 

výrobce, je nutno slovo „stanovených“ uvést ve tvaru „stanovené“. 

 

Vysvětleno 

Ustanovení z návrhu bylo 

vypuštěno. 

 K § 7 odst. 3 

Slova „pyrotechnických výrobků zařazenými“ je namístě nahradit slovy „obsažených v pyrotechnických 

výrobcích zařazených“, anebo alespoň uvést slovo „zařazenými“ ve tvaru „zařazených“. 

 

Akceptováno 

Text upraven. 
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 K § 10 a § 11  

Podle našeho názoru není z předloženého návrhu dostatečně zřejmý rozdíl mezi lékařskými prohlídkami 

obecnými před nástupem do práce a lékařskými prohlídkami „pro zacházení s pyrotechnickými výrobky“ podle 

Přílohy č. 5 (popř. lékařskými prohlídkami „k zacházení s pyrotechnickými výrobky“ podle § 10 odst. 4 návrhu) 

a podle § 11 odst. 2 návrhu (k nakládání s pyrotechnickými výrobky).  Vždy se jedná o pyrotechnické výrobky 

totožné kategorie, jednou však jde o „zacházení“ a podruhé o „nakládání“. Doporučujeme tuto otázku vyjasnit, 

popř. upravit v návrhu a odůvodnění.  

Současně je třeba sjednotit užívání slovní spojení „pro zacházení“ a „k zacházení“; zákon o pyrotechnice užívá 

„pro zacházení“.  

 

Dále z návrhu ani z odůvodnění nevyplývá, kdo je oprávněn speciální lékařské prohlídky pro práci 

s pyrotechnickými výrobky provádět, tj. zda je může vykonat registrující lékař nebo i  lékař poskytující pracovně 

lékařské služby anebo jen odborný lékař. Nabízí se, že pokud to není výslovně upraveno, může posudek vystavit 

každý lékař. Doporučujeme tuto otázku vyjasnit, byť jen v důvodové zprávě. 

 

Akceptováno částečně 

Návrh vyhlášky řeší pouze lékařské 

prohlídky pro potřeby vydání 

osvědčení opravňující držitele 

zacházet s pyrotechnickými 

výrobky, a to bez ohledu na to, zda 

tato činnost je vykonávána v rámci 

nebo mimo pracovněprávní vztah. 

Pro tyto účely je nutné mít lékařský 

posudek k činnosti, jak je míněno 

v zákoně o pyrotechnice, nikoliv 

pouze k práci s pyrotechnickými 

výrobky v rámci pracovněprávního 

vztahu (terminologické zpřesnění 

bude novelou napraveno). Nelze 

proto tento posudek nahradit 

posudkem vydaným v rámci 

pracovnělékařáských služeb, kdy se 

zdravotní způsobilost neposuzuje 

pouze k jedné činnosti, ale vždy 

musí zohledňovat veškerá rizika a 

konkrétní pracovní podmínky, za 

kterých je tato činnost vykovávána. 

Podle § 42 odst. 2 zákona č. 

373/2011 Sb., o specifických 

zdravotnických službách, lékařský 

posudek vydává registrující 

poskytovatel posuzované osoby. 

Tyto informace budou uvedeny 

v odůvodnění.  

 

V návrhu vyhlášky bylo „pro 

zacházení…“ upravena na „k 

zacházení….“ 

 

Odst. 2 upraven následovně: 
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„………o zdravotní způsobilosti 

vydaným v rámci 

pracovnělékařských služeb pro 

potřeby zaměstnavatele“. Došlo 

tedy k odstranění slova „nakládání“. 

 

Do odůvodnění doplněno, že 

zdravotní způsobilost pro potřeby 

této vyhlášky posuzuje registrující 

lékař, a to na základě zákona o 

specifických zdravotnických 

službách. 
 

 K příloze č. 4 

Část Zkouška, bod 1.: na konci bodu je vhodné doplnit slova „k zacházení s pyrotechnickými výrobky“; 

část Zkouška bod 2.: slova „podle toho, pro zacházení s jakými pyrotechnickými výrobky má být osvědčení o 

odborné způsobilosti vydáno“ doporučujeme nahradit např. slovy „podle žádosti o získání osvědčení o odborné 

způsobilosti“; 

část Zkouška, bod 3.: slovo „celkového“ navrhujeme nahradit slovem „dosažitelného“, popřípadě slovy „nejvýše 

možného“; větu poslední navrhujeme upravit takto: „Při dosažení méně než 80 procent z dosažitelného počtu 

bodů je písemná část zkoušky hodnocena stupněm „neprospěl“ a žadatel nemůže přistoupit k dalším částem 

zkoušky, kterými jsou ústní a praktická část; 

část Zkouška, bod 6.: slovo „Výsledek“ je nutno nahradit slovem „Výsledky“, neboť se jedná o dvě samostatně 

hodnocené části zkoušky, tedy o dva různé výsledky; dále slova „každé části zkoušky“ je nutno nahradit slovy 

„každé z těchto částí zkoušky“ – o výsledku písemné části zkoušky (testu) se nehlasuje, postup jejího hodnocení 

je popsán v bodě 3.; 

část Zkouška, bod 7.: slovo „absolvování“ je nutno nahradit slovem „složení“ – v souladu s dikcí § 37 odst. 5 

zákona o pyrotechnice; 

část Protokol, bod 1.: za slova „O průběhu a výsledku zkoušky“ je vhodné vložit slova „každého žadatele“, slova 

„uvedou jména,“ nahradit slovy „uvede jména“ a slova „žadatele odborného kurzu a výsledky jejich hodnocení“ 

nahradit slovy „žadatele a výsledky jeho hodnocení“. Podle bodu 4. má jedno vyhotovení protokolu obdržet 

žadatel, tudíž je nutno vyhotovit samostatné protokoly o zkouškách každého jednotlivého žadatele, obsahující 

osobní údaje pouze tohoto jednotlivého žadatele. 

 

K bodu 1 

Akceptováno 

 

K bodu 2 

Akceptováno jinak 

Nahrazeno následovně:  

„podle žádosti žadatele o získání 

osvědčení“ 

 

K bodu 3: 

Akceptováno částečně 

Slovo „celkového“ nahrazeno 

„nejvýše možného“. Další část 

připomínky nepovažujeme za 

přínosnou oproti stávající úpravě. 

 

K bodu 6 

Akceptováno 

 

K bodu 7 

Akceptováno 

 

K Protokolu, bodu 1: 

Akceptováno 
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 K příloze č. 5  

část A., bod 4., písm. a): slova „výkonu zdravotnického povolání“ je nutno nahradit slovy „bezpečného 

zacházení s pyrotechnickými výrobky“. 

 

 

Akceptováno jinak 

Slova „výkonu zdravotnického 

povolání“ nahrazeny slovy 

„zacházet s pyrotechnickými 

výrobky“ 

 K odůvodnění 

Název „Důvodová zpráva“ je třeba změnit, protože podle čl. 16 odst. 4 Legislativních pravidel vlády (LPV) je 

součástí návrhu vyhlášky odůvodnění, důvodová zpráva je součástí návrhu zákona (čl. 9 odst. 1 LPV). 

 

Akceptováno 

Text upraven. 

 K bodu 3 obecné části odůvodnění 

Tuto část doporučujeme z odůvodnění vypustit pro nadbytečnost, protože LPV nevyžadují na zpracovateli 

návrhu vyhlášky provést zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky. 

Toto zhodnocení již bylo součástí důvodové zprávy k zákonu, k jehož provedení je návrh vyhlášky zpracován a 

předložen k projednání. Pokud je návrh vyhlášky zpracován v souladu se zákonnými zmocněními k vydání 

vyhlášky, vztahuje se zhodnocení tohoto souladu provedené k zákonu současně i k návrhu prováděcí vyhlášky. 

 

Akceptováno 

Bod 3 obecné části odstraněn. 

 K bodu 4 obecné části odůvodnění 

Stejně tak navrhujeme vypustit část týkající se zhodnocení souladu návrhu vyhlášky s mezinárodními 

smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, a to ze stejných důvodů jako v bodě 3. Současně uvádíme, že se 

zde pouze konstatuje bez jakékoli argumentace, že návrh „není v rozporu“ s mezinárodními smlouvami a není 

patrno, zda se na okruhy úpravy obsažené v návrhu vyhlášky některé mezinárodní smlouvy vztahují či nikoli.    

  

Akceptováno 

Část týkající se slučitelnosti 

s mezinárodními smlouvami 

vypuštěna. 

 Dále doporučujeme provést revizi textu návrhu z hlediska gramatického.  

Např. v § 3 odst. 1 je v písmenu d) za slovem „jinak“ a v písmenu e) za slovem „způsobem“ nutno vložit čárky; 

v § 3 odst. 3: ve větě druhé je spojku „nebo“ nutno nahradit spojkou „ani“ (podmínka, že „návod k použití nebo 

pokyn výrobce ohrožený prostor nevymezuje“, je splněna, jestliže je ohrožený prostor vymezen buď v návodu, 

nebo v pokynu anebo není vymezen vůbec); v § 6 písm. a) je slovo „odpovídajícímu“ třeba uvést ve tvaru 

„odpovídajícím“; v § 6 písm. g) slovo „spočívající“ ve tvaru „spočívajících“; v § 6 písm. n) je za slova „s jinými 

pyrotechnickými výrobky“ nutno vložit čárku; v § 6 písm. p): slovo „udávanými“ je třeba uvést ve tvaru 

„udávané“. 

 

Akceptováno částečně 

Revize textu provedena a nalezené 

gramatické chyby odstraněny, 

včetně uvedených v připomínce 

s výjimkou § 3 odst. 3 – nahrazení 

slova „nebo“, slovem „ani“. § 3 

odst. 1 písm. b) totiž stanovuje, že 

pyrotechnické výrobky se skladují a 

vystavují podle podmínek v návodu 

nebo pokynech výrobce. Zákonem 

je stanoveno, že každý 

pyrotechnický výrobek musí mít 

návod k použití. Výjimku tvoří 

právě vystavování, kde vystavované 

výrobky nemusí splňovat zákonné 
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požadavky, tudíž nemusí mít návod 

k použití. V takovém případě mají 

alespoň nějaké pokyny od výrobce, 

ze kterých by mělo být patrné, jak 

s výrobkem zacházet. Pokud by tedy 

byla v § 3 změněna spojka nebo za 

ani, ustanovení by vzbuzovalo 

dojem, že výrobek musí mít jak 

návod, tak pokyny výrobce, což ale 

není pravda. Pro upřesnění byla 

doplněna zvláštní část důvodové 

zprávy. 

MSP 1. K § 4 odst. 4  

Podle § 26 odst. 3 zákona o pyrotechnice hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí vedou 

evidenci skladovaných pyrotechnických výrobků. Podle zákonného zmocnění, jež je obsažené ve druhé větě 

téhož ustanovení, ministerstvo vyhláškou stanoví pouze obsah uvedené evidence. Mimo rámec zákonného 

zmocnění a v rozporu s dikcí shora uvedeného ustanovení stanovujícího obecnou povinnost vést evidenci 

skladových pyrotechnických výrobků však § 4 odst. 4 návrhu vyhlášky zakládá výjimku z této povinnosti, když 

umožňuje nahrazení evidence jinou, obdobnou evidencí. Doporučujeme proto § 4 odst. 4 z návrhu bez náhrady 

vypustit. 

Vysvětleno 

Nahradit evidenci skladovaných 

pyrotechnických výrobků obdobnou 

evidencí lze pouze za předpokladu, 

že tato evidence obsahuje údaje 

uvedené v odst. 1 nebo 2. 

Hospodářské subjekty, zpravidla na 

základě účetních předpisů, většinou 

vedou obdobné evidence obsahující 

tytéž údaje. Bylo by pro ně zbytečně 

zatěžující vést stejnou evidenci ještě 

jednou. Proto zde je možnost využít 

stávající evidence ke splnění této 

povinnosti. Navíc ustanovení odst. 1 

uvádí, že evidence obsahuje 

alespoň…, což znamená, že může 

obsahovat i jiné údaje. 

Hospodářským subjektům by tedy 

nic nebránilo nahradit požadovanou 

evidenci jakoukoliv jinou evidenci, 

která obsahuje údaje v odst. 1. 

Domníváme se proto, že se jedná o 

upřesnění požadavku, nikoliv o 

výjimku. 
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 2. K § 6 písm. o) 

Z navrženého znění není zcela zřejmé, jakou povinnost toto ustanovení zakládá. Podle jeho doslovné 

interpretace by nemělo dojít ke vznícení žádného předmětu, jenž je ve skladě umístěn. Takovouto interpretaci 

nepovažujeme za správnou, jelikož smyslem § 6 je stanovit preventivní podmínky, přičemž vzhledem k účelu 

skladu pyrotechnických výrobků je zřejmé, že v něm mají být skladovány předměty, u nichž existuje relevantní 

pravděpodobnost výbuchu, resp. vznícení. Účelem ustanovení tedy zřejmě je zákaz používání nástrojů, u nichž 

existuje určitá pravděpodobnost vznícení, ve shora uvedených skladech. Tento závěr však nelze z navrženého 

znění jednoznačně dovodit. Doporučujeme pro ustanovení přeformulovat.  

Akceptováno jinak 

Ustanovení z návrhu vyhlášky 

vypuštěno. 

 3. K § 8 

Podle navržené konstrukce by měl způsob zajištění skladu proti odcizení posoudit znalec nebo podnikatel 

provádějící zabezpečování objektů. Z návrhu ovšem není zřejmé, z jakého důvodu by měl být oprávněnou 

osobou znalec, když oprávnění podmiňuje získáním odborné způsobilosti podle zákona o pyrotechnice. Zároveň 

návrh žádným způsobem nenaznačuje, jakou specifickou odbornost by měl znalec ve vztahu k předmětnému 

účelu mít, tj. v jakém oboru a odvětví by měl být oprávněn znaleckou činnost vykonávat. Požadujeme proto 

vypuštění slov „znalec nebo“ z obou odstavců § 8 návrhu vyhlášky. 

Dále upozorňujeme, že z předloženého návrhu není ani zřejmé, jaký charakter má ustanovením předvídané 

„posouzení“ projektové dokumentace, tj. jaký vztah má navržené ustanovení k zákonu č. 183/2006 Sb., stavební 

zákon¸ ve znění pozdějších předpisů. Doporučujeme proto ujasnit návaznost tohoto ustanovení na stavební 

řízení.  

 

Akceptováno 

Ustanovení upraveno tak, aby 

posuzování zabezpečení skladu bylo 

prováděno osobou provádějící 

zabezpečování objektů. Odst. 2 

vzhledem k nejasnostem ohledně 

odborné způsobilosti a jejího 

prokazování odstraněn.  

Otázka návaznosti na stavební řád 

byla projednána s MMR, přičemž 

výsledek je takový, že v nejbližší 

možné době budou požadavky na 

sklady přesunuty do vyhlášky č. 

268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby, tak aby 

úprava skladů pyrotechnických 

výrobků byla zcela v souladu se 

stavebním zákonem.  

 

 4. K § 10 odst. 5  

Podle § 39 odst. 2 zákona o pyrotechnice má ministerstvo vyhláškou stanovit seznam nemocí, vad a stavů, které 

vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k zacházení s pyrotechnickými výrobky. Nad rámec tohoto 

zmocnění však předložený návrh vyhlášky v § 10 odst. 5 in fine zakládá diskreční oprávnění lékařů, jež mohou 

stanovit, že posuzovanou osobu nelze prohlásit za způsobilou vzhledem k jiné nemoci, která vylučuje bezpečné 

zacházení s pyrotechnickými výrobky. Předložený návrh lze proto považovat za vykračující z mezí zákonného 

zmocnění. Navrhujeme proto ze shora uvedeného ustanovení slova „, nebo jiná nemoc, která vylučuje bezpečné 

zacházení s pyrotechnickými výrobky“ bez náhrady vypustit.  

Vysvětleno 

Dle § 10 odst. 2 písm. a) se základní 

vyšetření rozšíří o odborná 

vyšetření, pokud „je to zapotřebí 

k vyloučení uvedených nemocí 

v příloze č. 5 k této vyhlášce nebo 

jiných nemocí, které omezují nebo 

vylučují bezpečné zacházení 

s pyrotechnickými výrobky“. 
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Možnost lékaře neuznat osobu 

zdravotně způsobilou i z důvodu 

jiné nemoci vychází z výše 

uvedeného ustanovení (včetně 

ustanovení odst. 2 písm. b)). Je 

nutné brát v potaz to, že prakticky 

nelze taxativně vyjmenovat všechny 

nemoci, včetně rozlišení jejich 

stádií, stavy a vady, které omezují 

zdravotní způsobilost, ale že osoba 

může mít takovou nemoc nebo 

vadu, která taxativně uvedena není, 

přesto ale znemožňuje bezpečné 

zacházení s pyrotechnickými 

výrobky. Obdobné ustanovení lze 

nalézt např. ve vyhlášce č. 493/2002 

Sb., o posuzování zdravotní 

způsobilosti k vydání nebo platnosti 

zbrojního průkazu nebo vyhlášce č. 

277/2004 Sb., o zdravotní 

způsobilosti k řízení motorových 

vozidel, která i v této části vychází 

z příslušné směrnice EU. Jedná se o 

obvyklou praxi posudkové péče. 

 5. K příloze č. 1     

Upozorňujeme, že navržený vzor formátu rejstříku pyrotechnických výrobků v rozporu s § 11 odst. 2 písm. b) 

zákona o pyrotechnice neobsahuje kolonku pro zapsání identifikačních údajů o dovozci podle § 20 odst. 5 zákona 

o pyrotechnice. Doporučujeme takovouto kolonku, resp. sloupec, do vzoru začlenit. 

Akceptováno 

Vzor formátu rejstříku doplněn o 

kolonku „dovozce“. 

MF 
K předkládací zprávě: V šestém odstavci prvém řádku doporučujeme slovo "výrobky" dát do správného pádu. Akceptováno 

Text upraven. 

 K § 10: Doporučujeme jej odsadit od předchozího ustanovení. V odstavci 1 pak doporučujeme slovo "pokud 

přesunout do úvodního textu, neboť je společné jak pro písmeno a), tak písmeno b). 
Akceptováno 

Text upraven. 

 K § 14: Doporučujeme stanovit den účinnosti konkrétním datem. Je to přehlednější a uživatelsky komfortnější. Vysvětleno 

Vzhledem k tomu, že existuje jen 

rámcová představa, kdy by vyhláška 
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měla nabýt účinnosti, není možné 

konkrétní datum stanovit.  

 K uvozující větě: Doporučujeme nezavádět legislativní zkratku "zákon", neboť je použita v celém textu vyhlášky 

pouze dvakrát, a to ještě jen v příloze č. 1 ve vysvětlivce (zde doporučujeme využít zkráceného názvu zákona 

tj. slovo "zákona" nahradit slovy "zákona o pyrotechnice"). 

Akceptováno 

Text upraven. 

MK K nadpisu vyhlášky 

Doporučujeme nahradit spojení „kterou se provádějí některá ustanovení“ spojením „o provedení některých 

ustanovení“ a uvádět pouze „zákona o pyrotechnice“ místo celého názvu zákona, aby tak vyhláška byla 

v souladu s ustanoveními čl. 30 odst. 1 a čl. 33 odst. 1 písm. a) Legislativních pravidel vlády. 

 

Akceptováno částečně 

Spojení „kterou se provádějí“ je 

běžně užívaným spojením 

v nadpisech vyhlášek, které nijak 

neodporuje LPV. Nadpis vyhlášky 

upraven a uveden zkrácený název 

dle doporučení v připomínce. 

MMR 1. V  úvodní větě vyhlášky požadujeme vypustit slovo „§ 28,“: 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno 

Na základě dohody s MMR bude 

ustanovení ponecháno v návrhu 

vyhlášky v současném znění do 

doby, než bude novelizována 

vyhláška č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby, 

kde budou stanoveny stavební 

požadavky na sklady 

pyrotechnických výrobků. 

 

 

 2. V § 1 požadujeme vypustit písmeno d). 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno 

Viz vypořádání první připomínky 

MMR. 

 3. Požadujeme vypustit § 5 až 8. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno 

Viz vypořádání první připomínky 

MMR. 

 4. S ohledem na uplatněné připomínky č. 1 až 3 požadujeme úpravu důvodové zprávy. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno doplněním 

odůvodnění 

Odůvodnění doplněno ve smyslu 

vypořádání připomínky č. 1. 
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 Odůvodnění  

Okruh působnosti ústředních orgánů státní správy stanoví zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a 

jiných ústředních orgánů státní správy. Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) je podle § 14 

citovaného zákona ústředním orgánem ve věcech územního plánování a stavebního řádu. Základním předpisem, 

který upravuje územní plánování a stavební řád, je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu. K provedení stavebního zákona slouží prováděcí předpisy, k jejichž vydání jsou kromě MMR zmocněny 

v § 194 stavebního zákona i jiné správní orgány.  

Podle § 194 písm. a) stavebního zákona stanoví MMR právním předpisem obecné požadavky na výstavbu 

[§ 2 odst. 2 písm. e) - obecnými požadavky na výstavbu se rozumí obecné požadavky na využívání území a 

technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky 

zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími dítě 

v kočárku, dítě do tří let, popřípadě osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností 

pohybu nebo orientace stanovené prováděcím právním předpisem (dále jen "bezbariérové užívání stavby").]. 

Na základě § 194 písm. a) a současně podle § 193 stavebního zákona vydalo MMR  

- vyhlášku č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,  

- vyhlášku č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a  

- vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 

užívání staveb. 

Návrh vyhlášky upravuje technické požadavky obecné stavby, na základě zmocnění v zákoně č. 206/2015 

Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), v 

jehož předmětu není nic o tom, že by měl stanovovat technické požadavky na sklady pyrotechniky. Pokud tuto 

problematiku zákon upravuje, upravuje ji nad rámec předmětu zákona a nekomplexně, neboť neřeší další 

související otázky, např.: 

- Není jasná otázka státního dozoru v této oblasti; podle § 51 zákona č. 206/2015 Sb., vykonávají 

státní správu podle tohoto zákona Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva, Český báňský úřad, 

obvodní báňské úřady, Česká obchodní inspekce a oznamující orgán. Budou tedy technické 

požadavky skladů pyrotechnických výrobků kontrolovat orgány uvedené v citovaném § 51? Budou 

vydávat závazné stanovisko nebo nějaký jiný doklad o splnění požadavků předmětné vyhlášky?  

- Je stavba skladu pyrotechniky obecnou stavbou? Ve stavebním zákoně není stanoveno, že by se 

mělo jednat o stavbu speciální nebo stavbu v působnosti vojenských nebo jiných stavebních úřadů, 

proto stavby skladů  pyrotechniky náleží do působnosti obecného stavebního úřadu. Technické 

požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecného stavebního úřadu, stanoví v souladu s § 

Vysvětleno 

Viz vypořádání připomínek výše. 
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194 stavebního zákona vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, která je 

v gesci MMR.  

Návrh obsahuje další nejasnosti, např. v § 8 návrhu vyhlášky se hovoří o projektové dokumentaci. Není 

zřejmé, a to ani z důvodové zprávy, o jaký druh dokumentace se jedná.  

Do doby, než bude tato problematika vyjasněna, trváme na uplatněných zásadních připomínkách. 

 

MZD 1. K § 10 a § 11 

 

Doporučujeme sjednotit pojmy s § 1 písm. f) a g) vyhlášky. Navrhujeme např. nadpis § 10 uvést ve znění:  

„Obsah lékařských prohlídek pro posouzení zdravotní způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými 

výrobky kategorie F4 a T2 nebo P2“. 

Rovněž navrhujeme takto upravit i nadpis § 11:  

„Náležitosti lékařského posudku pro posouzení zdravotní způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými 

výrobky kategorie F4 a T2 nebo P2“. 

 

Odůvodnění: 

Doporučujeme, aby tato ustanovení přímo vycházela z § 1 písm. f)       a g), neboť znění těchto ustanovení je 

nepřesné. 

 

Tuto připomínku považujeme za doporučující. 

 

Akceptováno jinak 

Pojmy v § 1 a v § 10, 11 atd. 

sjednoceny následovně: P2, T2 nebo 

F4. 

 2. K příloze č. 5 části A bodu 13 

 

V příloze č. 5 části  A požadujeme bod 13 uvést ve znění: 

              

„13. nemoci vnitřního ucha provázené závažnými poruchami rovnováhy při stoji nebo chůzi“ . 

 

Odůvodnění:  
V příloze č. 5 části A musí být upřesněno, že v případě nemocí, které vylučují zdravotní způsobilost k zacházení 

s pyrotechnickými výrobky, se musí jednat o závažné poruchy. 

 

Akceptováno 

Text upraven. 

 3. K příloze č. 5 části B bodu 10 

 

V příloze 5 části B bodě 10 nemoci ucha  a bradavkového výběžku požadujeme nahradit text písmen a) a b) 

tímto textem: 

Akceptováno 

Text upraven. 
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„a) poruchy sluchu znemožňující komunikaci hovorovou řečí na vzdálenost větší než 6 m,  

b) nemoci ucha provázené poruchami rovnováhy, které neomezují stoj a chůzi,“. 

 

Odůvodnění: 

V případě nemocí omezujících zdravotní způsobilost je ve stávajícím znění specifikace poruchy  onemocnění 

ucha uvedená v části B v bodě 10 písm. a) a b) velmi  vágní. V principu by bylo pouze na  rozhodnutí  lékaře, 

jak  daná  rizika posoudí,  což  by mohlo vést         k  nejednotnosti  těchto posudků.   

 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

 

 4. K příloze č. 5 části B bodu 12 
  

Na začátek bodu 12 požadujeme doplnit slova „nekompenzované             a nestabilizované“. Bod 12 tak bude 

znít:  

 

„12. Nekompenzované a nestabilizované nemoci endokrinní                 a přeměny látek, jakož i další nemoci, 

které nesporně vylučují nebo omezují bezpečné zacházení s pyrotechnickými výrobky kategorie F4,T2 a P2“. 

 

Odůvodnění: 

Bez požadovaného doplnění by šlo o diskvalifikaci stabilizovaných       a uspokojivě kompenzovaných pacientů 

s endokrinními                        a metabolickými onemocněními. 

 

Tuto připomínku považujeme za zásadní.  

 

Akceptováno 

Text upraven. 

ČBÚ K úvodní větě zákona 

ČBÚ doporučuje v úvodní větě návrhu vyhlášky za slovy „§ 39 odst. 2“ nahradit čárku spojkou „a“. 

Odůvodnění: Pro formulaci úvodní věty vyhlášky podle čl. 38 Legislativních pravidel vlády (dále jen „LPV“) 

se legislativně standardně využívá čl. 42 odst. 2 LPV, tzn. před poslední zmocňovací ustanovení je vhodnější 

místo čárky použít spojku „a“. 

 

Akceptováno 

Text upraven. 

 
k § 1 písm. d) a f) 

ČBÚ doporučuje předkladateli zvážit rozsah zapracování zákonných zmocnění do vyhlášky.  

Odůvodnění: Předmět úpravy v § 1 písm. d) a f) nezahrnuje celé znění zmocnění dle § 28 zákona o pyrotechnice 

(např. pokud jde o stanovení úpravy jednotlivých stavebních částí skladu, vybavení skladu zařízením 

elektronické zabezpečovací signalizace, výfukových ploch ad.). S ohledem na skutečnost, že obsah vyhlášky 

Vysvětleno 

Na základě dohody s MMR bude 

úprava týkající se požadavků na 

sklady pyrotechnických výrobků 

v co nejkratší době „přesunuta“ do 
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předmětu úpravy v § 1 odpovídá, bylo by nutné doplnit nejen § 1 písm. d) a f), ale odpovídajícím způsobem i 

její obsah. Z tohoto důvodu dává ČBÚ pouze na zvážení případné doplnění návrhu tak, aby bylo zmocňovací 

ustanovení zcela naplněno. 

 

vyhlášky č. 268/2009 Sb., o 

technických požadavcích na stavby 

v rámci připravované novely. 

V současné době proto ponecháme 

současné znění.  

 k § 1 písm. f) a g) a k § 11 odst. 1 a 2 

ČBÚ navrhuje v § 1 písm. f) a g) a v § 11 odst. 1 a 2 návrhu vyhlášky za slovy „kategorie F4“ nahradit spojku 

„a“ čárkou.  

Odůvodnění: Navržená úprava vychází z čl. 42 odst. 1 LPV a rovněž odpovídá znění zákona  

o pyrotechnice, k jehož provedení je vyhláška vydávána. Současně je třeba upozornit,  

že nejde pouze o otázku legislativně-technickou, neboť předmětná ustanovení ve znění předloženém do 

připomínkového řízení mohou potenciálně vyvolat nesprávnou interpretaci, která rozliší pouze dvě způsobilosti 

(jednu týkající se kategorie F4 a T2 a druhou týkající se kategorie P2). Právě z důvodu odstranění nejasností a 

předcházení nedorozuměním  

při vydávání posudků navrhuje ČBÚ uvedenou úpravu. 

Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno 

Text upraven. 

 

 

 k § 1 písm. h) 

ČBÚ navrhuje v § 1 písm. h) návrhu vyhlášky za slovo „charakteristiky“ vložit slova „pyrotechnického 

výrobku“. 

Odůvodnění: „Detonační“ zkouška jiné povahy, obsahu a za účelem ověření jiných výstupů je prováděna i ve 

vztahu k jiným výrobkům než jsou pyrotechnické výrobky. ČBÚ považuje proto za nezbytné doplnit ustanovení 

o vymezení jakých výrobků se zkouška detonační charakteristiky, uvedená v příloze k předloženému návrhu 

vyhlášky, má týkat (zkoušen bude pyrotechnický výrobek). Navržená změna navíc odpovídá i znění § 52 odst. 

3 zákona o pyrotechnice. 

Tato připomínka je zásadní. 

  

 

Akceptováno 

Ustanovení upraveno dle 

požadavku. 

 

 

 
k § 3 odst. 1 písm. e) 

ČBÚ doporučuje v § 3 odst. 1 písm. e) návrhu vyhlášky za slovo „způsobem“ vložit slova  

„ , aby bylo zabráněno jejich samovolnému pádu, zamezeno jejich neúmyslné iniciaci nebo zážehu a“. 

Odůvodnění: Současné navržené znění se týká toliko minimalizace následků případné iniciace vystavovaných 

pyrotechnických výrobků. ČBÚ však považuje za vhodné doplnit požadavek  

§ 3 odst. 1 písm. e) rovněž o některá opatření směřující k předcházení vlastní iniciace těchto výrobků. 

  

Akceptováno 

Text upraven. 

 

 

 

 

 k § 3 odst. 1 Akceptováno jinak 
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ČBÚ doporučuje v § 3 odst. 1 na konci písmene e) návrhu vyhlášky nahradit tečku čárkou  

a doplnit písm. f) ve znění: 

„f) v množství a druhu, které odpovídají požárnímu zabezpečení výstavního prostoru  

a ohlášení hasičskému záchrannému sboru podle § 31 zákona.“. 

Odůvodnění: Z hlediska přehlednosti a úplnosti předpisu pro adresáty této právní normy považuje ČBÚ v 

této souvislosti za vhodné tímto způsobem adresáty upozornit na jejich povinnost vystavovat a skladovat 

pyrotechnické výrobky v množství a druhu, které odpovídají požárnímu zabezpečení výstavního prostoru. 

Současně je předmětné ustanovení rovněž vhodným místem jak zajistit, aby toto množství a druh odpovídaly 

ohlášení hasičskému záchrannému sboru podle § 31 zákona. Zejm. v případě výrazného překročení množství 

nebo nebezpečnosti vystavovaných pyrotechnických výrobků by se totiž zákonem stanovená ohlašovací 

povinnost míjela účinkem (resp. i vlastní předpokládaná protipožární ochrana). 

Tečka nahrazena slovem „a“. 

Doplněno písm. f) dle připomínky. 

 K § 4 odst. 1 

ČBÚ doporučuje v § 4 návrhu vyhlášky uvést odstavec 1ve znění:  

„(1) Evidence skladovaných pyrotechnických výrobků obsahuje alespoň název, druh, typ případně dílčí typ, 

kategorii, registrační číslo a sérii nebo šarži pyrotechnického výrobku, údaj o množství pyrotechnických 

výrobků ve skladu, příručním skladu nebo prodejní místnosti, datum změny stavu evidence a jméno a příjmení 

osoby, která záznam provedla.“. 

Odůvodnění: ČBÚ navržené znění doplňuje do evidence pyrotechnických výrobků vedle druhu i typ a dílčí typ 

pyrotechnických výrobků, případné změny v evidenci a základní identifikaci osoby, která tyto změny provedla. 

Důvodem navrženého doplnění je jednak bližší specifikace pyrotechnických výrobků a dále zajištění přehledu 

o pohybu skladované pyrotechniky. 

 

Vysvětleno 

Vzhledem k tomu, že hospodářské 

subjekty jsou na základě zákona o 

pyrotechnice povinni vést několik 

seznamů (např. § 12 odst. 3 nebo 16 

zákona o pyrotechnice), 

považujeme evidenci se stávajícími 

údaji za dostatečnou. 

 
k § 6 písm. i) 

ČBÚ doporučuje v § 6 písm. i) návrhu vyhlášky buď zrušit slova „odstupové vzdálenosti nebo“ a „odstupová 

vzdálenost nebo“, anebo uvést definici odstupové vzdálenosti, případně její výpočet do textu vyhlášky. 

Odůvodnění: Vyhláška (ani zákon o pyrotechnice) nedefinuje pojem „odstupová vzdálenost“ ani neodkazuje na 

jiný předpis, který by pojem definoval. S ohledem na skutečnost, že dané ustanovení omezuje práce ve skladu a 

jeho okolí, nelze bez vymezení uvedeného pojmu tento pojem ve vyhlášce použít. Navíc vyhláška sice stanovuje 

bezpečnostní vzdálenosti od skladů, ale stejně jako zákon neřeší tuto vzdálenost vzhledem k územním limitům 

pro stavby podle stavebního zákona nebo k územnímu plánu. 

 

 

Akceptováno 

Slova „odstupová vzdálenost“ 

zrušena. 

 

V upraveném návrhu vyhlášky se 

jedná o písm. h). 

 

Rovněž také viz vypořádání 

k připomínce ČBÚ k § 1 písm. d) a 

f) 

 

 
k § 6 písm. r) 

ČBÚ doporučuje v § 6 písm. r) návrhu vyhlášky za slovo „odděleně“ vložit slova „na místě určeném 

hospodářským subjektem“. 

Akceptováno 

Text upraven. 
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Odůvodnění: ČBÚ považuje za vhodné ustanovení doplnit o bližší specifikaci, co se rozumí odděleným 

ukládáním. Určení místa, kde mají být poškozené pyrotechnické výrobky skladovány hospodářským subjektem 

má význam nejen z hlediska konkretizace odděleného skladování pyrotechnických výrobků, ale rovněž 

z důvodu kontroly takového skladování. 

 

V upraveném návrhu vyhlášky se 

jedná o písm. p) 

 
k § 6 písm. s) 

ČBÚ navrhuje v § 6 návrhu zákona písmeno s) zrušit.  

Odůvodnění: Ustanovení je v rozporu s § 28 zákona o pyrotechnice (zákon výjimku  

umožňující skladování pyrotechnických výrobků ve skladech výbušnin nestanoví), se stavebním zákonem (z 

hlediska účelu stavby) i s § 29 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno 

Požadované ustanovení odstraněno. 

 
k § 6 písm. t) 

ČBÚ doporučuje v § 6 písm. t) návrhu vyhlášky za slovo „se“ vložit slova „uvnitř skladu“. 

Odůvodnění: ČBÚ považuje za vhodné upřesnit umístění informační tabule. Při jejím umístění vně skladu totiž 

hrozí její pravděpodobnější poškození, příp. i odcizení. 

 

 

Vysvětleno 

Umístění informační tabule u 

hlavního vstupu je záměrně na 

vnější straně, např. v případě požáru 

je možné ihned zjistit maximální 

obložnost skladu. Provozovatel 

skladu by měl mít sklad proti 

krádežím zajištěn (byt toto zajištění 

primárně slouží k ochraně 

pyrotechnických výrobků). 

 

Ustanovení doplněno o slova „na 

vnější straně“. 

 

V upraveném návrhu vyhlášky se 

jedná o písm. q) 

 K § 7 

ČBÚ doporučuje v § 7 odst. 1 návrhu vyhlášky za slovo „považuje“ vložit slova „nejmenší přípustná“. 

Odůvodnění: I ve vazbě na § 7 odst. 2 návrhu vyhlášky a výpočet bezpečnostní vzdálenosti v příloze č. 2 je 

zřejmé, že bezpečnostní vzdáleností by měla být nejmenší přípustná (akceptovatelná) vzdálenost od okolní 

zástavby (včetně pozemních komunikací a železnic), nikoliv jakákoliv faktická vzdálenost od uvedených 

objektů. 

 

Akceptováno 

Text upraven. 
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 K § 8 

ČBÚ doporučuje v § 8 odst. 1 návrhu vyhlášky slovo „nebo ztrátě“ zrušit, příp. slovo „ztrátě“ nahradit slovem 

„poškození“. 

Odůvodnění: Podle názoru ČBÚ není vhodné, aby projektová dokumentace stavby řešila ztrátu pyrotechnických 

výrobků ve skladu. Naopak, je-li cit. ustanovení koncipováno jako ochrana výrobků před vnějšími vlivy (čemuž 

odpovídá i název ustanovení), je vhodné v projektové dokumentaci řešit případné poškození výrobků (např. 

deštěm, sluncem ad.). 

 

Akceptováno 

Text upraven. 

 

 K § 9 

ČBÚ doporučuje v § 9 odst. 1 návrhu vyhlášky slova „pro rozsah odborného školení kategorie F4 a T2 a 40 

výukových hodin pro rozsah odborného školení“ nahradit slovy „odborného školení pro zacházení 

s pyrotechnickými výrobky kategorie F4 a T2 společně a 40 výukových hodin odborného školení pro zacházení 

s pyrotechnickými výrobky“. 

 

Akceptováno 

Text upraven. 

 

 K § 10 a příloha č. 5 

ČBÚ navrhuje v § 10 odst. 1 písm. a) a b) a v příloze č. 5 návrhu vyhlášky za slovy „kategorie F4, T2“ nahradit 

spojku „a“ slovem „nebo“. 

Odůvodnění: Navržená úprava vychází z čl. 42 odst. 1 LPV a rovněž odpovídá znění zákona  

o pyrotechnice, k jehož provedení je vyhláška vydávána. Současně je třeba upozornit,  

že nejde pouze o otázku legislativně-technickou, neboť předmětná ustanovení ve znění předloženém do 

připomínkového řízení mohou potenciálně vyvolat nesprávnou interpretaci, že se úprava nevztahuje na každou 

vyjmenovanou kategorii, nýbrž pouze na zacházení  

s kategoriemi F4, T2 a P2 dohromady.  Právě z důvodu odstranění nejasností a předcházení nedorozuměním při 

vydávání posudků navrhuje ČBÚ uvedenou úpravu. 

Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno jinak 

V souladu se zákonem ustanovení 

upraveno následovně: „kategorie 

P2, T2 nebo F4“. Obdobně 

upraveny i ostatní ustanovení. 

 K § 12 

ČBÚ navrhuje uvést text § 12 návrhu vyhlášky ve znění:  

„Zkouška detonační charakteristiky se provádí podle harmonizované normy nebo podle popisu a obsahu 

zkoušky uvedené v příloze č. 6 k této vyhlášce, není-li harmonizovaná norma vydána.“ 

Odůvodnění: ČBÚ je známo, že v současné době již probíhají práce na tvorbě harmonizované normy, která 

danou zkoušku upravuje. Bez doplnění ustanovení však bude nutné vyhlášku novelizovat, přičemž navržené 

doplnění tento zbytečný legislativní krok odstraňuje. 

Tato připomínka je zásadní.  

 

Vysvětleno 

Harmonizovaná norma je využívána 

oznámenými subjekty v ryze 

účelovém postupu k prokázání 

základního bezpečnostního 

požadavku podle zákona č. 

206/2015 Sb. (a příslušné přílohy 

směrnice) u pyrotechnických 

výrobků. Úprava uvedená ve 

vyhlášce se nevyužívá pro 
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posuzování pyrotechnických 

výrobků, ale jako podklad, zda se 

jedná o pyrotechnický výrobek nebo 

výbušninu, jde tedy o odlišný účel 

použití dle národního práva. 

 K příloze č. 1 

ČBÚ doporučuje v příloze č. 1 návrhu vyhlášky v textu tabulky 

a) v prvním sloupci za slovo „číslo“ doplnit slova „pyrotechnického výrobku“; 

b) druhý sloupec uvést ve znění: 

„Datum vydání případně datum skončení platnosti  

- certifikátu EU přezkoušení typu (modul B), 

- certifikátu shody (modul G) nebo 

- osvědčení o schválení systému jakosti (modul H) 

c) ve třetím sloupci za slovo „výrobce“ doplnit slova „/dovozce“; 

d) čtvrtý sloupec uvést ve znění:  „Typ pyrotechnického výrobku případně dílčí typ“.  

Odůvodnění: Úprava prvního a čtvrtého sloupce směřuje ke specifikaci výrobků vedených  

v rejstříku, neboť vzor neobsahuje obecné konstatování, že výrobky v něm vedené jsou pyrotechnickými 

výrobky. Úprava třetího a čtvrtého sloupce pak zajišťuje soulad se zákonem o pyrotechnice (srov. § 11 odst. 2 

zákona). 

 

Akceptováno částečně 

Tabulka upravena dle připomínky. 

 
k příloze č. 3 bod 5.1  

ČBÚ doporučuje v bodě 5.1 přílohy č. 3 návrhu vyhlášky v písm. a) slovo „kategorie“ nahradit slovem 

„rozdělení“ a v písm. d) slova „- elektrický roznět, jeho měření a výpočty; bezdrátový roznět“ zrušit. 

Odůvodnění: Kategorie F4 se na žádné dílčí kategorie nerozděluje. Úmyslem předkladatele bylo pravděpodobně 

seznámit žadatele o odbornou způsobilost s rozdělením výrobků kategorie F4 na ty, při jejichž použití jsou 

ohňostrojné práce povolovány, a na ty,  

které povolení nepodléhají (§ 34 zákona o pyrotechnice). Část textu ustanovení, kterou ČBÚ doporučuje 

vypustit, je duplicitní s úvodní částí bodu 5.1 písm. d) návrhu („způsoby  

a prostředky iniciace“), částečně pak i s písm. e) (ochrana proti nežádoucím účinkům  

na elektrický roznět).  

 

Akceptováno 

Slovo „kategorie“ nahrazeno 

slovem „rozdělení“. 

 

Slova v písm. d) vypuštěna a 

vložena do bodu 4. písm. b) přílohy 

č. 3 vyhlášky. 

 
k příloze č. 3 bod 5.2 

ČBÚ doporučuje v bodě 5.2 přílohy č. 3 návrhu vyhlášky v písm. d) slova „elektrický roznět, bezdrátový roznět“ 

zrušit. 

Akceptováno 
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Odůvodnění: Část textu ustanovení, kterou ČBÚ doporučuje vypustit, je duplicitní s úvodní částí bodu 5.2 písm. 

d) návrhu („způsoby a prostředky iniciace“), částečně pak  

i s písm. e) (ochrana proti nežádoucím účinkům na elektrický roznět). 

 

 
k příloze č. 3 Praktická část 

ČBÚ doporučuje v  Praktické části přílohy č. 3 návrhu vyhlášky na začátku bodů 1 a 2 použít velké písmena a 

body ukončit tečkou. 

Odůvodnění: Návrh úpravy odpovídá formátu, který je použit pro formulaci bodů předchozí Teoretické části 

Přílohy č. 3. 

 

Akceptováno 

Text upraven. 

 

 
k příloze č. 4 část Zkušební komise v bodě 1 

ČBÚ navrhuje v bodě 1 části Zkušební komise přílohy č. 4 návrhu vyhlášky slova „(dále jen „úřad“) zrušit. 

Odůvodnění: Zavedení legislativní zkratky úřad pro ČÚZZS je zcela nedůvodné. Zkušební řád má malý rozsah 

a legislativní zkratka je v něm použita pouze dvakrát (v bodě 9 části Zkouška a v bodě 4 části Protokol). 

Z hlediska adresátů právní normy navíc zavedení zkratky snižuje přehlednost zkušebního řádu. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno 

Text upraven. 

 

 
k příloze č. 4 v části Zkouška, bod 1 

ČBÚ navrhuje v části Zkouška přílohy č. 4 návrhu vyhlášky uvést bod 1 ve znění:  

„1. Zkouška ověřuje získané odborné znalosti žadatele o získání osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení 

s pyrotechnickými výrobky příslušné kategorie pyrotechnických výrobků.“.  

Odůvodnění: Předložené znění ustanovení nespecifikuje, jaké odborné znalosti žadatele má zkouška ověřit. 

Z hlediska aplikovatelnosti a současně právní jistoty žadatelů o osvědčení  

o odborné způsobilosti je nutná výše navržená úprava znění předmětného ustanovení. 

Tato připomínka je zásadní.  

 

Akceptováno 

Text upraven 

 
k příloze č. 4 v části Zkouška, bod 2 

ČBÚ navrhuje v bodě 2 části Zkouška přílohy č. 4 návrhu vyhlášky slova „podle toho  

pro zacházení s jakými pyrotechnickými výrobky má být osvědčení o odborné způsobilosti vydáno“ nahradit 

slovy „ , stanovenou podle žádosti žadatele o získání osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení 

s pyrotechnickými výrobky“. 

Odůvodnění: Z hlediska jednoznačnosti a současně právní jistoty žadatelů o osvědčení  

o odborné způsobilosti je nezbytné vázat stanovení kategorie pyrotechnických výrobků  

na obsah podané žádosti. Navržená úprava se navíc vyhýbá stávajícímu slovnímu spojení, které presumuje, že 

Akceptováno 

Text upraven 
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osvědčení má být vydáno (do zkušebního řádu, navíc před složením zkoušky, je nevhodné promítat úvahy, zda 

má či nemá být osvědčení vydáno). 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 
k příloze č. 4 v části Zkouška, body 3, 6 a 7 

ČBÚ doporučuje v bodech 3, 6 a 7 části Zkouška přílohy č. 4 návrhu vyhlášky slovo „prospěl“ nahradit slovem 

„vyhověl“ a slovo „neprospěl“ nahradit slovem „nevyhověl“. 

Odůvodnění: ČBÚ považuje za vhodnější nahradit hodnocení pojmy prospěl-neprospěl v praxi využívanými 

termíny vyhověl-nevyhověl. Ty se používají nejen např. ve vyhlášce  

č. 298/2005 Sb., ale pojem „vyhověl“ obsahuje i zákon o pyrotechnice (byť ve vztahu  

k posuzování shody). 

 

Vysvětleno 

Vzhledem k tomu, že z věcného 

hlediska změnou názvosloví 

nedojde k žádné změna, a vzhledem 

k tomu, že toto názvosloví se rovněž 

používá (např. vyhláška č. 189/2009 

Sb.) přikláníme se k ponechání 

stávajícího znění.  

 
k příloze č. 4 v části Zkouška, bod 4 

ČBÚ navrhuje v bodě 4 písm. c) části Zkouška přílohy č. 4 návrhu vyhlášky za slovem „směsi“ doplnit slova „ 

, které jsou obsaženy v pyrotechnických výrobcích“, a dále slovo „ohňostroj“ v bodě d) nahradit slovy 

„ohňostrojné práce“. 

Odůvodnění: Z hlediska jednoznačnosti a současně právní jistoty žadatelů o osvědčení  

o odborné způsobilosti je nezbytné blíže ohraničit, jakých výbušných látek se ústní část zkoušky bude týkat. 

Podle § 33 odst. 1 zákona o pyrotechnice je činností, při níž jsou používány kategorie F4 nebo T2, ohňostrojná 

a práce nikoliv ohňostroj; z tohoto důvodu by součástí zkoušky měla být technologie provedení ohňostrojné 

práce, nikoliv ohňostroje. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno 

Text upraven 

 
k příloze č. 4 v části Zkouška, bod 8 a 10 

ČBÚ doporučuje v bodě 8 části Zkouška přílohy č. 4 návrhu vyhlášky slovo „žadatele“ nahradit slovem 

„zkoušeného“ a v bodě 10 slovo „žadatel“ nahradit slovem „zkoušený“. 

Odůvodnění: V uvedených ustanoveních, zejména pak v bodě 8, by užití pojmu žadatel mohlo vyvolat dojem, 

že může být žadatelem, kterého má předseda zkušební komise seznámit s výsledkem zkoušky, i jiná osoba než 

zkoušený žadatel o osvědčení o odborné způsobilosti. 

 

Vysvětleno 

V bodě 6 této přílohy je uvedeno 

„pokud žadatel neprospěje u ústní 

části zkoušky….“. Z toho je zřejmě, 

že v bodě 8 i 10 se pojednává o 

žadateli vykonávajícího zkoušku. 

Vzhledem k tomu, že i zákon 

pojednává o žadatelích, považujeme 

za vhodné ponechat stávající pojem.  

 
k příloze č. 4 v části Zkouška, bod 9 

ČBÚ navrhuje v bodě 9 části Zkouška přílohy č. 4 návrhu vyhlášky slova „vyhlásí úřad“ nahradit slovy „stanoví 

předseda zkušební komise“. 

Akceptováno 

Text upraven 
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Odůvodnění: Termín opravné zkoušky by měl stanovit předseda zkušební komise. Takovéto stanovení by mělo 

krom jiného reflektovat i znalosti a schopnosti zacházení s pyrotechnickými výrobky, které zkoušený u 

neúspěšné zkoušky předvedl (resp. nepředvedl). Pokud má zkušební řád obsahovat i způsob jejího vyhlášení, 

měl by kromě jiného stanovit, jakým způsobem a kde se toto vyhlášení provede. 

Tato připomínka je zásadní. 

 

 
k příloze č. 4 v části Protokol, bod 1 

ČBÚ doporučuje v části Protokol přílohy č. 4 návrhu vyhlášky uvést bod 1 ve znění: 

„O průběhu a výsledku zkoušky vyhotoví zkušební komise protokol (dále jen „protokol“),  

ve kterém se uvedou jména a příjmení všech členů zkušební komise, datum a místo konání zkoušky. V protokolu 

se dále uvedou identifikační údaje zkoušeného, výsledky jednotlivých částí zkoušky hodnocením „vyhověl“ 

nebo „nevyhověl“ včetně zadaných otázek ústní  

a praktické části zkoušky a celkový výsledek zkoušky. Součástí protokolu je vypracovaný zkušební test opatřený 

podpisy zkoušeného a členů zkušební komise.“. 

Odůvodnění: Navržená změna doplňuje do protokolu vedle jmen i příjmení členů zkušební komise a současně 

z důvodu jednoznačnosti a právní jistoty zkoušeného doplňuje vedle hodnocení i otázky a podpisy osob 

zúčastněných u zkoušky. S ohledem na skutečnost,  

že zkouška je předpokladem vydání osvědčení o odborné způsobilosti (jakožto správního aktu), přibližují úpravy 

protokol náležitostem protokolu podle správního řádu. 

 

Vysvětleno 

Protokol v této vyhlášce není 

protokolem dle ustanovení § 18 

správního řádu a uváděné 

informace, které ČBÚ požaduje, se 

k výsledkům zkoušek běžně 

nepřikládají. 

 
k příloze č. 4 v části Protokol, bod 3 

ČBÚ doporučuje v části Protokol přílohy č. 4 návrhu vyhlášky uvést bod 3 ve znění: 

„3. Protokol o úspěšném složení zkoušky je podkladem pro vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro osobu 

odborně způsobilou pro zacházení s pyrotechnickými výrobky příslušné kategorie pyrotechnických výrobků.“. 

Odůvodnění: Účelem změn je znění zkušebního řádu sjednotit s terminologií zákona  

o pyrotechnice, ve vazbě na formulaci § 37 odst. 1 a 5 cit. zákona (§ 37 odst. 5 cit. zákona hovoří o úspěšném 

složení, nikoliv vykonání zkoušky; § 37 odst. 1 o svědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s 

pyrotechnickými výrobky, nikoliv o svědčení o odborné způsobilosti pro osobu odborně způsobilou). 

 

Akceptováno částečně 

Ustanovení upraveno následovně: 

„Protokol o úspěšném složení 

zkoušky je podkladem pro vydání 

osvědčení o odborné způsobilosti 

pro osobu odborně způsobilou k 

zacházení s pyrotechnickými 

výrobky příslušné kategorie 

pyrotechnických výrobků.“ 

 
 

 
k příloze č. 4 v části Protokol, bod 4 

ČBÚ doporučuje v části Protokol přílohy č. 4 návrhu vyhlášky uvést bod 4 ve znění: 

 „4. Protokol se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu s tím, že jedno vyhotovení obdrží 

zkoušený, druhé je určeno pro potřeby Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva a třetí pro Český báňský 

úřad jako podklad k vydání osvědčení odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky příslušné 

Akceptováno částečně 

Ustanovení upraveno následovně: 

 
„Protokol se vyhotovuje ve třech 

vyhotoveních s platností originálu 
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kategorie pyrotechnických výrobků zkoušenému.“ 

Odůvodnění: S ohledem na skutečnost, že podle § 37 odst. 5 zákona o pyrotechnice rozhoduje o vydání 

osvědčení o odborné způsobilosti ČBÚ, jehož zástupce je ve smyslu téhož zákona předsedou zkušební komise, 

je nesystémové, aby prostřednictvím této osoby jeden z protokolů neobdržel i ČBÚ. Následně by musel žadatel 

nebo ČÚZZS svůj originál k ukončení řízení o žádosti doložit, což ČBÚ považuje vzhledem k výše uvedenému  

za administrativně zbytečné. 

 

s tím, že jedno vyhotovení obdrží 

žadatel a druhé je určeno pro 

potřeby Českého úřadu pro zkoušení 

zbraní a střeliva a třetí pro Český 

báňský úřad jako podklad k vydání 

osvědčení o odborné způsobilost k 

zacházení s pyrotechnickými 

výrobky příslušné kategorie 

pyrotechnických výrobků.“ 

 K příloze č. 6  

ČBÚ navrhuje doplnit do textu přílohy vlastnosti hexogenu s odkazem na vhodný technický předpis nebo normu, 

nebo definovat jeho citlivost vůči vnějším podnětům. 

Odůvodnění: Výsledky zkoušky realizované za návrhem stanovených podmínek jsou nereprodukovatelné 

s ohledem na nedefinované parametry (citlivost) trhaviny (trhavinového tělíska – složení není totiž 

determinantem citlivosti). 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Vysvětleno 

Vlastnosti hexogenu nestanovuje 

žádná závazná norma. Kdybychom 

použili odkaz na technickou 

dokumentaci jednoho výrobce, 

jednalo by se o konkurenční 

výhodu. Odborná veřejnost zná 

trhavinu RDX specifikovanou 

údajem 95/5 a jako akceptorová 

náložka je používaná jako standard 

pro zkoušení výbušnin (viz např. 

Příručka zkoušek a kritérií OSN, 

Část I, Zkouška 2 (a): UN Gap test 

nebo normy STANAG a ČOS) 

MŽP Doporučující připomínka: 

1. V ust. § 1 písm. g) doporučujeme nahradit na konci ustanovení tečku čárkou. 

2. V ust. § 10 odst. 2 písm. a) doporučujeme nahradit slovo „nemoci“ slovem „nemocí“. 

V ust. § 12 doporučujeme na konci věty změnit slovo „zkoušce“ na „vyhlášce“. 

Akceptováno 

Text upraven 

MV Zásadní připomínky: 

 

Přestože je v předkládací zprávě a v kapitole 1.7 zprávy RIA konstatováno, že v rámci přípravy vyhlášky 

proběhla jednání s  Hasičským záchranným sborem České republiky, jeho požadavky vznesené na jednání 

nebyly náležitě akceptovány tak, aby byl zajištěn jednoznačný výklad předpisu. V textu návrhu se objevují vážné 

nedostatky, což podle našeho názoru může vést k aplikačním problémům. S návrhem vyhlášky jako s celkem 

proto vyslovujeme nesouhlas. 

 Vzhledem ke skutečnosti, že se předkládaný návrh vyhlášky významně dotýká i naší působnosti, 

požadujeme za nezbytné projednat návrh vyhlášky, včetně níže uvedených připomínek, na samostatném jednání 

zaměřeném zejména na vyřešení souladu posuzovaného textu s právní úpravou v gesci Ministerstva vnitra, resp. 

Akceptováno 

Příslušná ustanovení vyhlášky 

projednána a upravena dle 

připomínek.  
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Hasičského záchranného sboru České republiky. V níže uvedených zásadních připomínkách upozorňujeme na 

některé z hlavních nedostatků nynější podoby navrhované vyhlášky. 

 K § 3 odst. 2:  
 Podle našeho názoru je potřeba ustanovení § 3 odst. 2 upravit tak, aby nedocházelo k nesouladu zejména 

s ustanovením § 2 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).  

 Hospodářský subjekt může vystavovat pyrotechnické výrobky ve stavbách, resp. jejich prostorách, kde 

jsou již množství, druhy a způsob vybavení věcnými prostředky požární ochrany řešeny podle výše uvedeného 

ustanovení vyhlášky o požární prevenci. Opatření by mělo postihnout situaci, jak je mimo jiné uváděno 

v odůvodnění (které je v rozporu s čl. 16 odst. 4 Legislativních pravidel vlády označeno jako důvodová zpráva) 

nynějšího návrhu, kdy v prostorách provozováním uvedené činnosti lze předpokládat zvýšení rizika vzniku 

požáru a ohrožení života a zdraví osob a majetku a také v případě, kdy je činnost prováděna při vystavování ve 

stáncích. V uvedených případech je třeba reagovat na zvýšení rizika a nedostatečná nebo zcela chybějící 

opatření.   

Text navrhujeme upravit například takto (poznámka pod čarou by měla odkazovat na vyhlášku o požární 

prevenci): 

 „(2) V prostoru, kde hospodářský subjekt vystavuje pyrotechnické výrobky, musí být instalován nejméně 

jeden hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností alespoň 13 A nebo přenosný hasicí přístroj práškový 

s hasicí schopností 21 A, nad rámec požadavků uvedených ve vyhlášce o požární prevenci.x)“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

Akceptováno 

Ustanovení upraveno následovně: 

„V prostoru, kde hospodářský 

subjekt vystavuje pyrotechnické 

výrobky, musí být  umístěn 

k bezprostřednímu použití alespoň 

jeden přenosný hasicí přístroj vodní 

nebo pěnový s hasicí schopností 

alespoň 13 A nebo přenosný hasicí 

přístroj práškový s hasicí schopností 

alespoň 21 A, nad rámec požadavků 

uvedených ve vyhlášce o požární 

prevenci1).“ 

 
1) Vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení 

požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární 

prevenci), ve znění pozdějších předpisů. 

 K § 3 odst. 3: 

Dikci druhé věty daného ustanovení považujeme za nejasnou a zavádějící, což by mohlo v praxi vést 

k výkladovým nesnázím. Proto navrhujeme nahradit text věty druhé například následovně: 

„V případě, že návod k použití nebo pokyn výrobce ohrožený prostor nevymezuje, vymezí se ohrožený 

prostor podle návodu nebo pokynu výrobce pyrotechnického výrobku, který je funkčně srovnatelný podle  druhu 

a kategorie pyrotechnického výrobku.“. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

Akceptováno 

 

Ustanovení upraveno následovně: 

„V případě, že návod k použití nebo 

pokyn výrobce ohrožený prostor 

nevymezuje, vymezí se ohrožený 

prostor podle návodu nebo pokynu 

výrobce pyrotechnického výrobku, 

který je funkčně nejblíže 

srovnatelný s pyrotechnickým 

výrobkem, který má být použit.“  

 

 

                                            
1) Vyhláška č. 246/2001 Sb. ze dne 29 června 2001 o stanovení požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) ve znění vyhlášky č. 
221/2014 Sb.  
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 K § 5: 

 Návětí ustanovení předpisu navrhujeme přeformulovat, aby stavebně technické požadavky explicitně 

stanovovalo, nikoliv pouze konstatovalo stav.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Vysvětleno 

Vzhledem k tomu, jak je celý § 5 

postaven, se domníváme, že nelze 

návětí přeformulovat způsobem 

požadujícím v připomínce.  

 K § 6:  

 Některé části tohoto ustanovení s přímým dopadem na požární bezpečnost nejsou dostatečně 

srozumitelné nebo není zřejmý jejich účel, přičemž použité pojmosloví není často vysvětleno. Pokud má 

ustanovení sloužit uživateli předpisu, musí být srozumitelné, mělo by obsahovat konkrétní podrobnosti k 

ustanovením zákona. Požadujeme proto upřesnit pojmový aparát a rovněž precizovat text. Příkladmo uvádíme: 

1. Písm. a), b) a l) – není zcela srozumitelný účel ustanovení, zejména zda z uvedených ustanovení vyplývají 

nějaké podmínky pro skladování a jaké budou v prostoru skladu skladovány podtřídy v souladu s Evropskou 

dohodou o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).   

2. Písm. c) – z textu není zřejmé, jaký druh školení má pracovník skladu absolvovat. Zda se jedná o školení 

podle § 9 posuzovaného návrhu nebo jiný druh školení. Pracovník skladu by měl být proškolen v „zacházení 

s pyrotechnickými výrobky“ (vymezený pojem v zákoně o pyrotechnice). 

3. Písm. d) – ustanovení by mělo upravovat i umisťování dalších bezpečnostních značek a signálů. V dané 

souvislosti je třeba upozornit na ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, 

kde je povinnost stanovena. 

4. Písm. e) a f) – ustanovení spíše provozního charakteru. Lze připustit přesah do oblasti zabezpečení 

podmínek požární ochrany skladu. Ustanovení by bylo vhodné precizovat. 

5. Písm. h) – slovo „hořlaviny“ nahradit slovy „hořlavé látky“ podle pojmosloví § 1 písm. g) vyhlášky o 

požární prevenci. 

6. Písm. i) – není jasné užití termínu „odstupová vzdálenost“. Odstupová vzdálenost se totiž stanoví pro účel 

navrhování a umístění stavby např. podle § 11 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 

ochrany staveb. 

7. Písm. n) – není jasné, jak je mechanizace k manipulaci stanovena, resp. jakým předpisem je upravena. 

8. Písm. o) – v prostoru skladu by se neměla vyskytovat zařízení nebo nástroje, které mohou být z hlediska 

konstrukčního provedení ve stanoveném prostředí iniciačním zdrojem výbuchu nebo požáru. Pojem 

vznícení není v daných souvislostech volen vhodně. Odvíjí se od nejnižší teploty, při které se směs par nebo 

plynů látky se vzduchem vznítí. Při stanovení teploty vznícení se vznícení vyvolá pouze působením tepla, 

nikoliv iniciačním zdrojem. 

9. Písm. p) – není zřejmý význam slov „ukládají přehledně“. Tuto podrobnost již upravují další ustanovení 

např. v písm. l), q), a r). 

10. Písm. s) – duplicitní ustanovení např. s písm. j) předmětného předpisu. 

11. Písm. t) -  není definován pojem „případ nouze“. 

Ustanovení § 6 bylo rozděleno do 

dvou odstavců, přičemž v odst. 1 

odkazuje, z důvodu požárního 

zajištění skladu“ na příslušný 

požární předpis, a odst. 2 stanovuje 

další požadavky (požadavky 

z původního § 6) k zabezpečení 

skladu.  

Vzhledem k odstranění některých 

ustanovení z § 6, písmena 

v původním návrhu již zcela 

nekorespondují s písmeny podle 

upraveného návrhu.  

 

K jednotlivým písmenům: 

 

 

1. Vysvětleno 

Oproti předchozí úpravě se 

pyrotechnické výrobky, k zajištění 

bezpečnosti, skladují na základě 

ADR, nikoliv podle toho, zda se 

považují nebo nepovažují za 

výbušné předměty. Považujeme 

tedy za nutné uvést do vyhlášky, že 

ve skladech pyrotechnických 

výrobků musí být pyrotechnické 

výrobky zařazené do některé 

z podtřídy dle ADR (přičemž 

všechny jsou zařazeny do třídy 

nebezpečných věcí 1). Výrobek, 
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12. Vzhledem k uvedeným připomínkám požadujeme provést komplexní revizi ustanovení § 6 předloženého 

návrhu. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní. 

 

který není zařazen, se skladuje jako 

výrobek zařazený do podtřídy 1.1, 

tedy výrobek považován za 

nejnebezpečnější s nejpřísnějšími 

požadavky. Pokud by požadavek na 

zařazení do příslušné podtřídy nebyl 

stanoven, a vzhledem k tomu, že 

ADR je závazná pouze z hlediska 

dopravy, hrozilo by, že hospodářský 

subjekt přiveze pyrotechnické 

výrobky dle požadavků ADR, poté 

by jej ale nic nenutilo na toto 

zatřídění při skladování brát ohled 

(skladování podle toho zda výrobek 

je výbušný nebo není již nelze 

uplatnit). Zatřídění dle ADR pro 

skladování proto považujeme za 

nezbytné. 

 

V upraveném návrhu vyhlášky se 

písm. l) změnilo na písm. k). 

 

2. Vysvětleno 

Vzhledem k tomu, že písm. c) bylo 

z návrhu vyhlášky vypuštěno, je 

dále tato připomínka bezpředmětná. 

 

3. Vysvětleno 

Vzhledem k tomu, že umisťování 

značek řeší zákon o požární 

ochraně, není nezbytné je 

stanovovat vyhláškou. Nicméně 

vzhledem k důležitosti a 

přehlednosti se domníváme, že 

značky zakazující kouření a 

manipulaci s otevřeným ohněm jsou 

natolik zásadní, že by je vyhláška 
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měla upravovat, čímž není 

postihnuta povinnost je umístit 

podle zákona o požární ochraně.  

 

V upraveném návrhu vyhlášky se 

jedná o písm. c). 

 

4. Vysvětleno 

Vzhledem k tomu, že požární 

ochrana byla vyčleněna do odst. 1 § 

6, považujeme toto ustanovení za 

dostatečně vhodné. 

 

V upraveném návrhu vyhlášky se 

jedná o písm. d) a e). 

 

5. Akceptováno 

Text upraven. 

 

V upraveném návrhu vyhlášky se 

jedná o písm. g). 

 

 

6. Akceptováno jinak 

„Odstupová vzdálenost“ 

s ustanovení vypuštěna. 

 

7. Vysvětleno 

Smyslem tohoto ustanovení je 

vyloučit používání mechanizace, 

která není určená pro manipulaci 

s pyrotechnickými výrobky. 

Mechanizace určená pro manipulaci 

s pyrotechnickými výrobky není 

žádným právním předpisem. 

Mechanizaci si volí provozovatel 

skladu pro potřeby manipulace. 
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Nelze stanovit, o jakou konkrétní 

mechanizaci má jít. Ta se může lišit 

v závislosti např. na velikosti 

skladu, skladovaných výrobcích 

apod. Použití „mechanizace“ bez 

bližšího vymezení není v právních 

předpisech nijak neobvyklé. 

Příkladem může být vyhláška ČBÚ 

č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci a 

bezpečnosti provozu při úpravě a 

zušlechťování nerostů, kde např. v § 

106 odst. 4 je uvedeno, že „způsob 

skladování hmot a materiálů a šířka 

dopravních cest musí odpovídat 

používané mechanizaci“. 

 

V upraveném návrhu vyhlášky se 

jedná o písm. m). 

 

 

8. Vysvětleno 

Ustanovení z návrhu odstraněno, 

čímž se připomínka stala 

bezpředmětnou. 

 

9. Akceptováno 

Slovo „přehledně“ odstraněno. 

 

V upraveném návrhu vyhlášky se 

jedná o písm. n). 

 

 

10. Akceptováno 

Ustanovení vypuštěno. 

 

11. Vysvětleno 
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Případem nouze se rozumí stav, kdy 

je sklad ohrožen. Vzhledem k tomu, 

že nelze předem předvídat, jakým 

způsobem může být sklad ohrožen, 

byť největším nebezpečím je vznik 

požáru, je nezbytné ponechat tento 

pojem, který zahrnuje veškerá 

možná nebezpečí. 

 

Na základě uvedených připomínek 

bude vysvětlení k jednotlivým 

písmenům uvedeno do zvláštní části 

odůvodnění.  

 

V upraveném návrhu vyhlášky se 

jedná o písm. q). 

 

 Doporučující připomínky: 

 

K § 1: 

1. Text písm. d) doporučujeme uvést do souladu se zněním zmocňovacího ustanovení § 28 zákona o 

pyrotechnice. 

2. V písm. f) navrhujeme slova „F4 a T2 nebo P2 “ nahradit slovy „F4, T2 a P2“. Takovou úpravu textu 

za vhodnou s ohledem na další užívání předmětného spojení v návrhu (např. § 10), ale i v zákoně o 

pyrotechnice. Tuto připomínku vztahujeme i k dalším výskytům uvedeného výrazu – např. § 1 písm. g) 

či § 11 odst. 1 a 2. 

 

1. Vysvětleno 

Vzhledem k tomu, že vyhláška 

neupravuje vše, k čemu je zákonem 

zmocněna, a to z toho důvodu, že 

velká část oblastí, které by měly být 

upraveny, jsou upraveny zejména 

požárními předpisy, nelze uvést 

písm. d) zcela do souladu se 

zmocněním v § 28 zákona o 

pyrotechnice. 

 

2. Akceptováno jinak 

V souladu s LPV a zákonem o 

pyrotechnice byla zmíněná slova 

v písm. f) upravena na „P2, T2 nebo 

F4. Obdobně byly upraveny i další 

ustanovení vyhlášky. 

 K § 3 odst. 1: Akceptováno jinak 

Písm. e) bylo upraveno následovně:  
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Formulaci „jejich případnou iniciací nebo zážehem bylo minimalizováno ohrožení…“ použitou v písm. e) 

považujeme za zmatečnou. Cílem bezpečnostních opatření by zřejmě mělo být minimalizování ohrožení 

v případě iniciace nebo zážehu pyrotechnických výrobků. 

„takovým způsobem, aby bylo 

zabráněno jejich samovolnému 

pádu, zamezeno jejich neúmyslné 

iniciací nebo zážehu a bylo 

minimalizováno ohrožení života a 

zdraví osob nebo majetku“ 

 

 K § 5: 

V písm. e) doporučujeme upravit jeho závěrečnou pasáž, neboť nátěr zřejmě nemůže omezovat přímo 

sluneční záření, ale pouze jeho průchod (buď jej odráží, nebo pohlcuje).  

 

Akceptováno 

Text doplněn o slovo „průchod“. 

 

 

 K § 6: 

Text písm. k) doporučujeme přepracovat. S ohledem na ústavní zásadu „co není zakázáno, je dovoleno“ (čl. 2 

dost. 4 Ústavy) není třeba v právním předpise uvádět, co „lze“ (v daném případě skladovat), nýbrž co činit nelze. 

Případně by bylo možné tento zákaz v daném případě vyjádřit i tak, že je výlučně stanoveno, co pouze je 

dovoleno, tedy vložením slova „pouze“ za slovo skladovat 

Akceptováno 

Text doplněn o slovo „pouze“. 

 

V upraveném návrhu vyhlášky se 

jedná o písm. j). 

 

 K § 7 odst. 1: 

Ustanovení je dle našeho mínění formulováno nevhodně, když z něj není zřejmé, zda je má představovat 

definici bezpečné vzdálenosti nebo domněnku, jaká vzdálenost se považuje za bezpečnou. Doporučujeme je 

proto přeformulovat např. s využitím výrazu „se rozumí“. 

 

Akceptováno 

Text upraven následovně: 

„….se bezpečnostní vzdáleností 

rozumí nejmenší přípustná…“ 

 K § 8: 

Podle § 28 zákona o pyrotechnice má vyhláška stanovit požadavky na ochranu skladu před účinky 

vnějších vlivů. Tomu však navržená podoba § 8 vyhlášky neodpovídá, když řešení této problematiky 

v konkrétním případě přenechává znalci či podnikateli provádějícímu zabezpečování objektů. V tomto směru 

přebírá řešení použité ve vyhlášce o skladování výbušnin. To však v tomto případě dle našeho názoru není 

možné, neboť zákon o pyrotechnice s těmito pojmy nepracuje a zmocnění je formulováno jinak. Pro jeho 

naplnění chybí ve vyhlášce konkrétní kritéria, podle kterých by tyto osoby vůbec měly způsob zajištění skladu 

posuzovat. Taktéž není jasné, co je míněno odbornou způsobilostí k posouzení nebezpečnosti pyrotechnických 

výrobků (není jasný vztah k § 36 zákona o pyrotechnice).  

 

Akceptováno částečně 

Z důvodu nejasnosti ohledně 

odborné způsobilosti byl odst. 2 

odstraněn. Původně odbornou 

způsobilostí nicméně nebyla 

myšlena způsobilost ve smyslu 

zákona o pyrotechnice, ale 

způsobilost v tom smyslu, aby 

podnikatel, který posouzení 

provádí, byl schopen posoudit 

nebezpečnost pyrotechnických 

výrobků a dle toho (na základě 

skladovaného množství atd.) zvolil 

přiměřené zabezpečení. Vzhledem 

k tomu, že každý sklad je řešen 
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individuálně, obsahuje jiné 

pyrotechnické výrobky různé 

nebezpečnosti, nelze stanovit 

konkrétní kritéria, podle nichž by 

zabezpečení mělo být prováděno. 

Z tohoto důvodu byl stanoven 

požadavek, aby zabezpečení 

posoudil podnikatel zabezpečující 

objekty. 

 K § 9 dost. 1: 

První větu doporučujeme za účelem zjednodušení textu a zajištění jednotnosti textu návrhu (s ohledem na např. 

na znění § 10 či Přílohy č. 5) uvést ve znění „Odborné školení pro zacházení s pyrotechnickými výrobky 

kategorie F4, T2 a P2 se uskutečňuje v rozsahu 40 výukových hodin.“. 

Vysvětleno 

Je nezbytné ve vyhlášce uvést, že 

pro kategorie F4 a T2 se uskutečňuje 

společné odborné školení v rozsahu 

40 hodin, a samostatně, rovněž 

v rozsahu 40 hodin, se uskutečňuje 

pro kategorii P2. Pro zpřehlednění 

textu bylo ustanovení upraveno 

následovně: 

„Odborné školení se uskutečňuje v 

rozsahu 40 výukových hodin k 

zacházení s pyrotechnickými 

výrobky kategorie F4 a T2 společně 

a 40 výukových hodin k zacházení 

s pyrotechnickými výrobky 

kategorie P2.“ 

 K § 10 odst. 4: 

V poznámce pod čarou č. 1 je odkazováno na vyhlášku o zdravotnické dokumentaci, která ale v dané 

souvislosti nepoužívá výraz „žádost“, nýbrž „vyžádání“ či „žádanka“ – viz příloha č. 1 kapitola 2 uvedené 

vyhlášky. 

 

Akceptováno 

Text upraven. 

 K příloze č. 4: 

V části „Protokol“ se v bodu 1 hovoří o odborném kurzu. Upozorňujeme na skutečnost, že zákon o 

pyrotechnice, ani návrh vyhlášky pojem „odborný kurz“ nezná. Návrh vyhlášky hovoří o odborném školení (§ 

9). Spojení odborný kurz je několikrát používán pouze v odůvodnění.  

 

Akceptováno 

Text upraven. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAC7GX32A)



 

Stránka 31 (celkem 43) 

 Připomínky legislativně-technické a formálního charakteru: 

 

1. V nadpisu vyhlášky doplnit čárku za text „ze dne…..2015“ dle čl. 33 odst. 1 písm. b) Legislativních pravidel 

vlády. Současně v nadpisu i v označení příloh nahradit rok „2015“ rokem „2016“. 

2. Dále dáváme na zvážení, zda názvu vyhlášky nepoužít pouze zkrácený název zákona o pyrotechnice – úplná 

citace se jeví nadbytečná a s ohledem na zkrácený název zákona uvedený na jejím konci v závorce i 

poněkud matoucí. 

3. V § 1 písm. g) navrhujeme na konci ustanovení nahradit tečku čárkou. 

4. V § 3 odst. 1 písm. d) navrhujeme doplnit před značku „C“ mezeru v souladu s ČSN 01 6910. 

5. V  § 3 odst. 1 písm. e) navrhujeme doplnit čárku před slovo „aby“. 

6. V § 5 písm. c) navrhujeme nahradit slova „vnější dveře se“ slovy „se vnější dveře“ z důvodu zachování 

větného celku. 

7. V § 6 písm. b) navrhujeme za slovy „písmene a)“ doplnit čárku.  

8. V § 6 písm. m) navrhujeme za slova „je rozhodující“ doplnit slovo „pyrotechnický“, neboť to považujeme 

za vhodné upřesnění textu. 

9. V § 6 písm. p) dáváme na zvážení nahrazení slova „udávanými“ slovem „udávané“. 

10. V § 6 písm. t) bod 1 navrhujeme nahradit slovo „skladu“ slovem „sklad“. 

11. V § 6 písm. t) bod 2 navrhujeme nahradit slova „který se ve skladu může“ slovy „které se ve skladu mohou“, 

s ohledem na význam věty. 

12. V § 7 odst. 3 navrhujeme nahradit slovo „zařazenými“ slovem „zařazených“. 

13. V § 10 odst. 2 písm. a) navrhujeme nahradit druhé slovo „nemoci“ slovem „nemocí“. 

14. V § 10 odst. 2 písm. b) navrhujeme za slova „v příloze“ doplnit slova „č. 5 k této vyhlášce“; odůvodnění: 

legislativní správnost jednotné úpravy textu (odst. 1 a 2); 

15. V § 10 odst. 6 za slova „podle přílohy“ doplnit slova „č. 5 k této vyhlášce“; odůvodnění: legislativní a 

formální vhodnost jednotné úpravy textu; 

16. V § 11 odst. 1 navrhujeme slova „kategorie F 4 a T2 nebo kategorie P2“ nahradit slovy „kategorie F4, T2 

a P2“; odůvodnění: vhodné ujednocení textu návrhu - např. návaznost na připomínky k § 1, 9 návrhu. 

17. V § 11 odst. 2 navrhujeme slova „kategorie F 4 a T2 nebo kategorie P2“ nahradit slovy „kategorie F4, T2 

a P2“; odůvodnění: legislativní vhodnost ujednocení úpravy textu v rámci návrhu; např. návaznost na 

připomínky k § 1, 9 návrhu. 

18. V § 12 navrhujeme nahradit slovo „zkoušce“ slovem „vyhlášce“. 

19. V příloze č. 2 navrhujeme v nadpisu nahradit slovo „Bezpečností“ slovem „Bezpečnostní“. 

20. V příloze č. 4 v bodu 2 navrhujeme v části „Zkušební komise“ ve větě první nahradit slovo „jejich“ slovem 

„jejích“.   

21. V příloze č. 5 v části A v bodu 4 písm. a) je zjevně omylem použito spojení „zdravotnického povolání“. 

 

 

Akceptováno 

Text upraven podle připomínek. 
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MZE Bez připomínek  

MZV Bez připomínek  

MD Bez připomínek  

RVV Bez připomínek       

ČNB Bez připomínek  

ACPF 

Připomínka k § 5 odst. d 

d) podlahy měly hladký povrch 

Návrh: podlahy měly pevný, celistvý a rovný povrch  

Odůvodnění: co je to hladký povrch?, beton hlazený, nátěr podlahy a jaký? 
 

Akceptováno 

 

Text upraven dle připomínky. 

 

 

 

 

 

Navržený § 8 vyhlášky o skladování pyrotechnických výrobků: 

§ 8 

Ochrana před vnějšími vlivy 

(1)     V projektové dokumentaci skladu se stanoví způsob zajištění skladu proti odcizení nebo ztrátě 

pyrotechnických výrobků, který posoudí znalec nebo podnikatel provádějící zabezpečování objektů. 

 

(2)     Znalec nebo podnikatel provádějící zabezpečování objektů, který provádí posouzení podle odstavce 

1, musí být odborně způsobilý k posouzení nebezpečnosti pyrotechnických výrobků. 

   

Platný § 7 vyhlášky o skladování výbušnin (99/1995 Sb.): 
   

§ 7 

Zajištění skladu 

(1) V projektové dokumentaci skladu se stanoví způsob zajištění skladu proti odcizení nebo zneužití výbušnin, 

který posoudí znalec nebo podnikatel provádějící zabezpečování objektů. 

(2) Jednotlivé stavební části skladu (okna, stěny, střecha apod.) musí být dostatečně odolné proti násilnému 

vniknutí do skladu s výjimkou prvků ve výfukovém provedení. Vstup do skladu se zajistí mechanickým 

zábranným systémem. 

(3) Dveře skladu se budují jako odolnější proti vloupání kategorie A. Tato podmínka je splněna, jestliže je 

vyhověno požadavkům příslušné české technické normy3) nebo ekvivalentní technické normy členského státu 

Akceptováno 

Odst. 2 odstraněn. Slovo „znalec“ 

z odst. 1 odstraněno. 
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Evropské unie, státu Evropského sdružení volného obchodu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském 

hospodářském prostoru, nebo Turecka, pokud zaručuje alespoň rovnocennou míru ochrany zdraví a bezpečnosti. 

(4) Sklad se vybaví zařízením elektronické zabezpečovací signalizace, které bude signalizovat narušení zajištění 

skladu (násilné vniknutí do skladu) do míst se stálou přítomností osob. Místo se stálou přítomností osob je 

pracovištěm nepřetržitě obsazeným, ze kterého je možno ohlásit po dobu 24 hodin denně násilné vniknutí do 

skladu. 

(5) Pokud je sklad trvale střežen způsobem zamezujícím odcizení nebo zneužití výbušnin, nevztahuje se na něj 

ustanovení odstavce 4, na mezisklad a příruční sklad též ustanovení odstavce 3. 
 

 

Připomínka k § 8: 

 v § 8, odst. 2 je uvedena odbornost znalce či podnikatele v oblasti zabezpečování objektů zároveň i pro 

pyrotechnické výrobky. Vzhledem k tomu, že dotyčný podnikatel či znalec má řešit zajištění objektu skladu 

proti odcizení, je podmínka odborné způsobilosti pro posouzení nebezpečnosti vlastních pyrotechnických 

výrobků irelevantní (dotyčný nebude posuzovat nebezpečnost výrobků, ale dostatečnost zajištění skladu, resp. 

dostatečnost bezpečnostních prvků zajištění). Z praktického hlediska dle výpisu znalců z portálu ministerstva 

spravedlnosti není žádný znalec s kombinací odborností pro oblast zajišťování objektů a pro oblast 

pyrotechnických výrobků.  V oblasti podnikatelské to je obdobné.  

V oblasti předpisů pro skladování výbušnin, tzn. při skladování nebezpečnějších komodit z hlediska zneužití je 

taktéž podmínka posouzení zabezpečení skladu znalcem či podnikatelem (vyhl. 99/1995 Sb., ust. § 7, odst. 

1), nicméně bez podmínky, uvedené v citovaném odstavci 2.  

Návrh: z výše uvedených důvodů navrhujeme odstavec 2 vypustit. 

 

Viz vypořádání připomínky výše. 

  Připomínka k bezpečnostní vzdálenosti příloha 2 vyhl. 

pro pyrotechniku se rozlišuje pouze okolní zástavba a pozemní komunikace, což z pohledu vyhlášky 99/1995 je 

zjednodušení, 

ale: 

srovnávací výpočet pro referenční hmotnost skladovaných výrobků 100kg (u trhavin použita třída A – největší nebezpečí) 

 návrh 

vyhlášky                                                                                                                                                                       vyhláška 

99/1995 

  

zástavba                 22x(NEC)-1/3         = 102,1 m     

obce bez souvislé výškové zástavby   – 6,0x(M)-1/2         = 60 m  

  

poz. komunikace     –     15x(NEC)-1/3         = 69,6 m        

budovy mimo provozovnu, silnice, železnice – 4,5x(M)-1/2         = 45 m 

 z uvedeného vyplývá, že pro pyrotechniku je skladování přísnější, než pro nejnebezpečnější výbušniny 

 proto text v důvodové zprávě je nepravdivý: 

Vysvětleno 

Na základě uvedené připomínky je 

třeba upozornit, že v uvedeném 

příkladu se počítá s koeficientem (k) 

nejnižší možné hodnoty, přičemž u 

obce bez souvislé výškové zástavby 

může dosahovat až hodnoty 17 

(resp. 60). Dále je třeba upozornit, 

že vyhláška nerozlišuje obce 

s výškovou a bez výškové zástavby, 

jako tomu je u zmíněné vyhlášky 

č.99/1995 Sb. Vyhláška č. 99/1995 

Sb. rovněž stanovuje, že 

„Bezpečnostní vzdálenost skladu 

třídy nebezpečí A, v nichž se 
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cit: 

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 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 skladování pyrotechnických výrobků je 

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

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

..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 skladování 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. 

.. 

 Tyto požadavky budou přiměřené vůči riziku, které jednotlivé druhy pyrotechnických výrobků představují.  

 

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 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. 

  

skladují předměty ohrožující při 

výbuchu okolí rozletem těžkých 

úlomků, je nejméně 180 m a pro 

obytné budovy mimo území 

provozovny nejméně 275 m“. 

Skladování pyrotechnických 

výrobků ve skladech třídy B se pro 

výpočet bezpečnostní vzdálenosti 

pro silnice a železnice použije 

koeficient (k) hodnoty 39 (exponent 

n 1/6), přičemž nejmenší vzdálenost 

je 60 m, v případě obytných budov 

je koeficient (k) 59, a nejmenší 

vzdálenost je 90 m. V případě, že se 

v těchto skladech skladují výrobky 

u nichž hrozí rozlet těžkých úlomků, 

jsou hodnoty koeficientu (k) vyšší. 

Domníváme se tedy, že požadavky 

na sklady pyrotechnických výrobků 

zařazených do podtřídy 1.1 

v souladu s ADR, jedině pro něž 

výpočet bezpečnostní vzdálenosti 

platí, jsou oproti úpravě vyhlášky č. 

99/1995 Sb. mírnější.  
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Protože v kap. 1.1.3 důvodové zprávy a ve výše vykopírovaných odstavcích je právní stav skladování popsán i 

s odkazy na příslušné zákonné předpisy. 
 

 Připomínka k § 9 odst. 1 

Odborné školení pro získání osvědčení o odborné způsobilosti 

 

(1) Odborné školení se uskutečňuje v rozsahu 40 výukových hodin pro rozsah odborného školení kategorie F4 

a T2 a 40 výukových hodin pro rozsah odborného školení kategorie P2. Délka výukové hodiny je 45 minut. Plán 

teoretické a praktické části odborného školení je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.  

Návrh:   výuka F4 – T2  60 hod. 

  výuka P2  20hod  

Odůvodnění: pro kategorii F4 – T2 je více druhů pyrotechnických výrobků než v kategorii P2 

 

 

Další návrh k § 9 odst. 1)  

Odborné školení kategorie F4, T2, P2 vždy školit jako komplet, ne odděleně, z toho důvodu, že P2 není jen 

automobilová pyrotechnika, ale spousta výrobků pyrotechnických, civilních např. zásahové výbušky ZV6, P1, 

P2, dýmovnice a jiné. 

 

Vysvětleno 

Pyrotechnické výrobky se zařazují 

do kategorií (viz ustanovení § 4 

odst. 2 zákona č. 206/2015 Sb.) 

s tím, že jednotlivé kategorie 

zahrnují typy výrobků (nikoli 

druhy).  

  

Rozdělení na hodiny 60 a 20 

není  akceptovatelné z hlediska 

rozsahu výuky a organizačního 

zajištění. Stejně tak není účelné a 

ekonomické provádět školení 

dohromady pro F4, T2 a P2, osoba 

s odbornou způsobilostí nemusí mít 

osvědčení o odborné způsobilosti 

pro zacházení s pyrotechnickými 

výrobky pro všechny dotčené 

kategorie. V případě výrobků P2 jde 

o zcela odlišné konstrukce, způsoby 

použití a jejich likvidaci vyžadující 

specificky zaměřené školení, které 

není shodné s kategorií F2 a T2. 

 

  

§ 5: 

Odstavec a: Formulace je pro nás nejasná, o jaké materiály by se mělo jednat? 

Odstavec b: Je nějaká definice hladkého povrchu? Nesmí být určitě příliš kluzký. Navrhujeme definici z vyhl. 

99/1995 – "Podlaha musí být rovná, nepropustná, bez trhlin a snadno čistitelná.".  

Doplnit odstavec f: Na sklady pyrotechnických výrobků, které byly schváleny do užívání před vstupem této 

vyhlášky v platnost, se pohlíží jako na sklady vyhovující této vyhlášce. 

 

 

 

Akceptováno jinak 

 

písm. a) vyhláška nestanovuje, o 

jaké materiály se přesně jedná, ale 

pouze vlastnosti, které by měly 

splňovat. Přesné použití materiálu 

pro stavbu skladu by mělo vyplývat 

s příslušných technických norem.  

 

písm. d) změněn následovně: 
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„podlahy měly pevný, celistvý a 

rovný povrch,“ 

 

 

  

§6: 

Odstavec a: Doplnit na konec odstavce "výhradně v původních a schválených obalech" 

 

 

 

 

Vysvětleno 

Požadavek na skladování 

v původních obalech je uveden 

v zákoně (§ 26 odst. 1 písm. e) 

 Odstavec b: Doplnit: "Požadavky písmena a) a b) se nevztahují na pyrotechnické výrobky určené pro použití ve 

vozidlech a skladované v příručních skladech výrobců" 

 

 

Vysvětleno 

Vyhláška se nevztahuje na příruční 

sklady. Skladování v příručních 

skladech řeší zákon o pyrotechnice 

v § 27. 

 Odstavec c: V jakém rozsahu má být proškolení? Vysvětleno 

Ustanovení odstraněno. 

  

Odstavec e: Navrhujeme formulaci: "mohou do skladu vstupovat pouze osoby, jejichž přítomnost souvisí s 

provozem skladu (zaměstnanci); ostatní osoby mohou vstupovat pouze v doprovodu těchto osobo a musejí dbát 

jejich pokynů" 

Vysvětleno 

Ve změně ustanovení dle 

připomínky nespatřujeme žádný 

přínos oproti stávajícímu znění.  

 

 

  

 

Odstavec g: Navrhujeme formulace: "se při opravách nebo údržbě skladu, která může ohrozit skladované 

pyrotechnické výrobky, musí tyto výrobky ze skladu odstranit. Posouzení závažnosti opravy a údržby a potřebná 

opatření stanoví osoba zodpovědná za provoz skladu."  

 

Vysvětleno 

Jedná se o obdobnou formulaci, jaká 

je ve stávajícím návrhu. Vzhledem 

k tomu, že vyhláška nestanovuje 

kritéria, jakým způsobem se 

posuzuje, zda činnost může ohrozit 

sklad, je zřejmé, že toto posouzení 
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provádí provozovatel (nebo jiná 

odpovědná osoba). 

 

V upraveném návrhu vyhlášky se 

jedná o písm. d). 

 

 Odstavec l: Šlo by upřesnit způsob oddělení? (různé místnosti, vyhrazený prostor….?) 

 

  

Vysvětleno 

Vyhláška nestanovuje žádné 

požadavky na skladování v jiném 

prostoru nebo místnosti. Jediný 

požadavek je, skladovat různé 

podtřídy odděleně takovým 

způsobem, aby byla co nejvíce 

znemožněna jejich záměna. Toto 

upřesnění bude uvedeno do 

odůvodnění. 

 

 Odstavec o: Navrhujeme vypustit, dovedeno do důsledků nelze u žádného stroje / nástroje úplně vyloučit, že se 

za určitých okolností nestane zdrojem vznícení. 

 

Akceptováno  

Ustanovení vypuštěno. 

 

  
Odstavec p: "nostnost skladu" nahradit "nostost regálů, případně nosnost podlahy skladu" 

Akceptováno jinak 

Poslední část upravena následovně: 

„…..podle nosnosti spodních 

vrstev, nosnosti regálů a nosnosti 

skladu“.   

 

V této upravené verzi se jedná o 

písmeno n). 

 

Odůvodnění doplněno o následující 

text: 

„Z hlediska nosnosti regálů musí 

být dodrženy další předpisy 

z hlediska bezpečnosti práce.“ 

 

 Odstavec r: upřesnit způsob oddělení Vysvětleno 

Písm. r) upraveno následovně: 
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„se poškozené pyrotechnické 
výrobky skladují odděleně na místě 

určeném hospodářským subjektem a 

zřetelně označené,“. 

Myšleno je to, že poškozené 

výrobky se skladují samostatné na 

určeném místě tak, aby nedošlo 

k jakékoliv záměně 

s nepoškozenými výrobky.  

Toto upřesnění bude uvedeno 

v odůvodnění. 

 

V upraveném návrhu vyhlášky se 

jedná o písm. p). 

 

  
Odstavec t: navrhujeme uvést pouze osobu zodpovědnou za provoz skladu (maximální počet osob se neuvádí 

ani u skladování výbušnin) 

Vysvětleno 

Jedná se o informaci, v případě 

ohrožení, k zjištění, kolik osob 

může být ve skladu. 

  
§7: 

Odstavec 4: Co je myšleno "stavbou sloužící k provozu skladu"? Může to být i kotelna (plynová) ? 

 

Vysvětleno 

Jedná se o stavby sloužící k provozu 

skladu pyrotechnických výrobků. 

Pokud je to tedy stavba, která 

nějakým způsobem slouží 

k zajištění provozu skladu, 

bezpečnostní vzdálenost se na ni 

nevztahuje. Jinou podmínku 

vyhláška nestanovuje. 

 §9: 

Navrhujeme doplnit bod (3): 

Tato odborná školení se nevztahují na výrobce F4, P2 a T2 pyrotechnických výrobků, jejichž pracovníci 

s těmito výrobky jimi vyráběnými v rámci plnění svých pracovních povinností zacházejí, protože jejich 

odborná způsobilost je zajištěna jinými právními předpisy (odkaz na Zákon 61/1988 a prováděcí vyhlášku 

327/1992 – způsobilost dle požadavků kladených na pracovníky pro výrobu, ničení atd.) 

 

Odůvodnění: Mělo by být jasné, že se tento paragraf se nevztahuje na procesy u výrobce pyrotechnických 

předmětů (musí mít vyšší odbornost). 

Vysvětleno 

Dle § 36 odst. 1 zákona o 

pyrotechnice se odborná způsobilost 

dle tohoto zákona vztahuje na 

nákup, prodej, ničení a 

zneškodňování výrobků kat. F4,T2 a 

P2 a provádění ohňostrojných prací 

v případě kat. F4 a T2. 
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Na základě výše uvedeného je tedy 

zřejmé, že § 9 vyhlášky se 

nevztahuje na výrobu. 

  
§11 a příloha č.5: 

Je poněkud mimo náš obor, proto můžeme stěží posoudit relevanci jednotlivých diagnóz. Z laického pohledu se 

zdají být některá omezení příliš přísná, určitě přísnější než omezení pro zbrojní průkazy či pyrotechnické 

průkazy. Mělo by být řešeno v lékařské legislativě, do této vyhlášky navrhujeme pouze jasné vymezení: 

"Zdravotní způsobilost k práci posuzuje pouze lékař se specializací v oboru pracovní lékařství." 

(přesné omezení pak bude v normách, kterými tento lékař pracuje)- 

Tím se zabrání také rozporům při změně lékařské terminologie (nikdo nebude hlídat návaznost na vyhlášku o 

pyrotechnice) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno 

K žádosti o získání odborné 

způsobilosti se přikládá lékařský 

posudek, který ale nelze nahradit 

posudkem vydaným na základě 

pracovně lékařských služeb, tedy 

posudkem o zdravotní způsobilosti 

k práci (což mj. vyplývá i ze 

samotné vyhlášky - § 11 odst. 2). 

Dle zákona o specifických 

zdravotních službách tyto posudky 

vydává registrující lékař (nikoliv 

lékař v oboru pracovního lékařství). 

Vzhledem k tomu, že se tedy 

nejedná o posudek vydaný v rámci 

pracovně lékařských služeb, musí 

být vyhláškou stanoveny nemoci a 

vady, které způsobilost omezují. 

Seznam vad a nemocí byl sestaven 

Ministerstvem zdravotnictví ve 

spolupráci s odbornými lékařskými 

společnostmi. Nutno podotknout, že 

daná vyšetření k vyloučení těchto 

nemocí a vad se provádí teprve na 

základě „základní“ prohlídky u 

praktického lékaře. 

 

Vzhledem k tomu, že zacházení 

s výrobky kat. F4,T2 a P2 vyžaduje 

přísnější zdravotní požadavky na 

pracovníka, není možné v rámci 

současné úpravy příslušných 

právních předpisů (zákon č. 

373/2001 Sb. a prováděcích 
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předpisů) zajistit požadované 

ověření zdravotní způsobilosti.  

 

Umožnit vydávání osvědčení na 

základě posudku vydaného v rámci 

pracovnělékařských služeb tak bude 

možné teprve po úpravě předpisů 

upravujících tuto problematiku. 

  
Příloha č. 6: 

Je potřeba upřesnit velikost zrna RDX  a použitý vosk – ovlivňuje významně citlivost k iniciaci. Bylo by lepší 

dát odkaz na hamonizovanou EU normu ke zkoušce detonační charakteristiky. 

 

 

 

 

 

Vysvětleno 

Vlastnosti hexogenu nestanovuje 

žádná závazná norma. Kdybychom 

použili odkaz na technickou 

dokumentaci jednoho výrobce, 

jednalo by se o konkurenční 

výhodu. Odborná veřejnost zná 

trhavinu RDX specifikovanou 

údajem 95/5 a jako akceptorová 

náložka je používaná jako standard 

pro zkoušení výbušnin (viz např. 

Příručka zkoušek a kritérií OSN, 

Část I, Zkouška 2 (a): UN Gap test 

nebo normy STANAG a ČOS) 

 

Bližší stanovení technických 

parametrů není pro zkoušku 

důležité, neboť se jedná o zcela jiný 

účel zkoušky, než se stanovuje 

citlivost výbušniny k trhacím 

pracím. Citlivost výbušnin vůči 

rázu, tření apod. je již zkoušena 

v rámci typové zkoušky, z hlediska 

přenosu to nemá vypovídající 

význam pro předmět zkoušky – 

schopnost pyrotechnického výrobku 

iniciovat k detonaci definovanou 

náložku RDX 95/5. 
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 V paragrafu 6, písmeno b – ta část, co se týká požadavků na skladování v expedičním „ADR“  balení by se 

obecně neměla týkat všech výrobců pyrotechnických výrobků (nejen těch pro použití ve vozidlech) - pokud jde 

o výrobky v procesu nedokončené výroby a jde o zacházení před vlastní expedicí od výrobce k zákazníkovi. 

Jako příklad uvedu třeba skladování squibů v naší firmě, které jsou sice hotové výrobky a část se jich expeduje 

k zákazníkům, ale část se jich také spotřebovává pro další naši výrobu vyšších celků, které tento squib obsahují.  

Je to asi logické, že do okamžiku expedice je výrobce v jiném režimu a vyhláška se na něj v tomto smyslu 

nevztahuje, ale můj vedoucí má z toho obavy. A chtěl by to tam tedy nějak jasně vidět napsané, aby nemohlo 

dojít k pochybnostem nebo možnosti dvojího výkladu.  

 

Vysvětleno 

Dle § 2 písm. i) zákona o 

pyrotechnice se tento zákona 

nevztahuje na „úpravu povinností 

při výrobě pyrotechnických 

výrobků“.  

Zákon č. 1961/1988 Sb., o hornické 

činnosti, výbušninách a státní 

báňské správě, v § 36d stanovuje, že 

„Výroba pyrotechnických výrobků 

se považuje za zpracování 

výbušnin“. V souladu s výše 

uvedeným ustanovením zákona o 

pyrotechnice a zákona č. 1961/1988 

Sb. je tedy zřejmé, že povinnosti 

vyplývající ze zákona o 

pyrotechnice (a tím i tedy 

povinnosti ohledně skladování) se 

nevztahují na výrobu. 

KZPS K § 5, písmeno b) 

Rozbití na neostré úlomky nelze prakticky splnit u žádné konstrukce z běžných stavebních materiálů, ledaže by 

byla např. gumová …, což není požadováno ani pro stávající sklady výbušnin. Navrhujeme proto volit vhodnější 

formulaci a stanovit splnitelné podmínky (dtto výbušniny), jinak by bylo nutno zvlášť zřizovat speciální 

skladovací objekty pro pyrotechniku. 

 

Akceptováno částečně 

 Slova „ostré úlomky“ nahrazeno 

slovy „ostré střepiny“ 

 K § 6, nadpis 

Když už obsah tohoto § vychází z vyhl. č. 99/1995 Sb., bylo by vhodné název zobecnit a neomezit se jen na 

požární zabezpečení. Lze využít po jednoduché úpravě její příslušná ustanovení, kde je to již vyčerpávajícím 

způsobem zformulováno pro výbušniny a prověřeno letitou praxí (§ 8 a násl.). 

 

Akceptováno 

Nadpis upraven na „Zabezpečení 

skladu“. Celý § potom rozdělen na 

dva odstavce, kdy první pojednává o 

požárním zabezpečení a druhý 

„dalším“ zabezpečením.  

 K § 6, písmeno c) 

Před slovo „proškoleni“ navrhujeme doplnit slovo „prokazatelně“. 

 

Vysvětleno 

Ustanovení z návrhu vyhlášky 

vyškrtnuto, proto je tato připomínky 

dále bezpředmětná. 

 K § 7, písmeno a) Akceptováno 
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Stránka 42 (celkem 43) 

Slova „okolní zástavbou včetně pozemních komunikací a železnic“ navrhujeme přeformulovat na znění „okolní 

zástavbou, pozemními komunikacemi a železnicemi“. 

 

Text upraven dle připomínky. 

 K § 8, odstavec 2 

Odstavec je nadbytečný (viz např. § 7 vyhl. č. 99/1995 Sb.), to by musel současně být např. odborně způsobilou 

osobou podle zákona 206 a o to v tomto ustanovení pravděpodobně nejde. 

 

Akceptováno 

Odst. 2 odstraněn. 

 K § 10, odstavec 5 a § 11, odstavec 2 

Nesouhlasíme s navrženým řešením. Znamená zvýšení zátěže pro podnikatele a navrhujeme, aby způsobilost 

byla posuzována v rámci pracovnělékařské služby. Ani důvodová zpráva nevysvětluje, proč je ze zdravotního 

posuzování vyloučen pracovní lékař zaměstnavatele. 

 

Vysvětleno 

Navrhovaným ustanovením žádné 

zvýšené náklady pro podnikatele 

nevznikají. Zákona nestanovuje 

povinnost zaměstnavatele hradit 

náklady, které souvisí s vydáním 

osvědčením (tedy ani s posouzením 

zdravotní způsobilosti). Jedná se o 

osobní zájem žadatele, v jehož 

vlastnictví je osvědčení, obdobně 

jako např. zdravotní průkaz, zbrojní 

průkaz apod. Platnost tohoto 

dokladu si musí hlídat jeho držitel a 

také si hradit jeho obnovení 

(prodloužení).  

 

Vzhledem k tomu, že zacházení 

s výrobky kat. F4,T2 a P2 vyžaduje 

přísnější zdravotní požadavky na 

pracovníka, není možné v rámci 

současné úpravy příslušných 

právních předpisů (zákon č. 

373/2001 Sb. a prováděcích 

předpisů) zajistit požadované 

ověření zdravotní způsobilosti.  

 

Umožnit vydávání osvědčení na 

základě posudku vydaného v rámci 

pracovnělékařských služeb tak bude 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAC7GX32A)



 

Stránka 43 (celkem 43) 

možné teprve po úpravě předpisů 

upravujících tuto problematiku. 

 

 K Příloze č. 3 Plán odborného školení, Praktická část, odstavec 1 

Proč nevybrat a nepředvést některého typického představitele z kat. P2? 

 

Akceptováno 

Text doplněn o kategorii P2. 

 K Příloze č. 4 Zkušební řád, část Zkouška, odstavec 1 

2 x slovo „získání“, doporučujeme první vypustit a přeformulovat na „… teoretické znalosti a praktické 

schopnosti žadatele k získání…“ 

K Příloze č. 4 Zkušební řád, část Zkouška, odstavec 3 

2 x „část“, doporučujeme přeformulovat na „ … přistoupit k ústní a praktické části zkoušky.“ 

 

Akceptováno částečně 

Bod 1 přeformulován následovně:  

1. Zkouška ověřuje získané odborné 

znalosti žadatele o získání 

osvědčení o odborné způsobilosti 

k zacházení s pyrotechnickými 

výrobky příslušné kategorie 

pyrotechnických výrobků. 

 

Bod 2 upraven dle připomínky. 

 K Příloze č. 5, odstavec 4, písmeno a) 

Pracovník vykonávající zdravotnické povolání je odborně způsobilá osoba pro zacházení s pyrotechnickými 

výrobky? 

 

Akceptováno 

Nahrazeno následovně:  

„…zacházet s pyrotechnickými 

výrobky,“ 

V Praze dne 11. srpna 2017 

Vypracoval: Mgr. Jakub Korec Podpis: 
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