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Návrh zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU ze dne 12. června 2013 o 

harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání 

pyrotechnických výrobků na trh a směrnice EP a Rady 2007/23/ES, o uvádění 

pyrotechnických výrobků na trh, a k ní prováděcí směrnice komise 2014/58/EU, 

kterou se podle směrnice EP a Rady 2007/23/ES zřizuje systém pro 

sledovatelnost pyrotechnických výrobků 

Ustanovení 

(část, §, odst., 

písm. apod.) 

Obsah CELEX č. 

32013L0029 

 

Ustanovení   

(čl., odst., písm., bod, apod.) 

§ 1 odst. 1 Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) (dále 

jen „Unie“), upravuje pravidla určená k dosažení volného pohybu 

pyrotechnických výrobků na vnitřním trhu, základní bezpečnostní 

požadavky, které musí pyrotechnické výrobky splňovat před jejich 

dodáním, a další požadavky pro zajištění ochrany lidského života, 

zdraví, majetku, veřejné bezpečnosti, včetně ochrany a 

bezpečnosti spotřebitelů, a to s přihlédnutím k zájmu na ochraně 

životního prostředí. 

32013L0029 
 

Článek 1 odst. 1 

Tato směrnice stanoví pravidla určená k dosažení volného pohybu pyrotechnických 

výrobků na vnitřním trhu při zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a 

veřejné bezpečnosti a ochrany a bezpečnosti spotřebitelů, a to přihlédnutím k 

příslušným hlediskům týkajícím se ochrany životního prostředí. 

 

Článek 1 odst. 2 

Tato směrnice stanoví základní bezpečnostní požadavky, které musí pyrotechnické 

výrobky splňovat, aby mohly být dodány na trh. Tyto požadavky jsou uvedeny v 

příloze I.  
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§ 1 odst. 2 Tento zákon dále upravuje 

a) práva a povinnosti výrobců, dovozců, distributorů 

pyrotechnických výrobků a osob s odbornou způsobilostí, 

a) b) výkon státní správy v oblasti pyrotechnických výrobků, 

c)   posuzování shody pyrotechnických výrobků. 

32013L0029 

 

Čl. 8 Povinnosti výrobců 

 
1. Při uvádění pyrotechnických výrobků na trh musí výrobci zajistit, aby tyto výrobky byly 

navrženy a vyrobeny v souladu se základními bezpečnostními požadavky stanovenými 

v příloze I.  

2. Výrobci vypracují technickou dokumentaci uvedenou v příloze II a zajistí 

provedení příslušného postupu posouzení shody uvedeného v článku 17.  

Byl-li soulad pyrotechnického výrobku s příslušnými požadavky takovým postupem 

prokázán, vypracují výrobci EU prohlášení o shodě a připojí označení CE.  

3. Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě po dobu 

deseti let po uvedení pyrotechnického výrobku na trh.  

4. Výrobci zajistí, že se používají postupy, díky kterým sériová výroba zůstane ve 

shodě s touto směrnicí. Je třeba patřičně přihlédnout ke změnám návrhu nebo 

parametrů pyrotechnického výrobku a změnám harmonizovaných norem nebo jiných 

technických specifikací, na jejichž základě se prohlašuje shoda pyrotechnického 

výrobku.  

Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která pyrotechnický výrobek představuje, 

provádějí výrobci za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů na 

odůvodněnou žádost příslušných orgánů zkoušky vzorků pyrotechnických výrobků 

dodávaných na trh a šetření a případně vedou knihy stížností, nevyhovujících 

pyrotechnických výrobků a stažení pyrotechnických výrobků z oběhu a průběžně o 

těchto kontrolách informují distributory.  

5. Výrobci zajistí, aby byly pyrotechnické výrobky, které uvedli na trh, označeny v 

souladu s článkem 10 nebo 11.  

6. Výrobci uvedou na pyrotechnickém výrobku, nebo není-li to možné, na obalu nebo 

v dokladu přiloženém k výrobku své jméno, svůj zapsaný obchodní název nebo 

zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat. Adresa musí 

uvádět jediné místo, na kterém lze výrobce kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v 

jazyce, který je snadno srozumitelný pro koncové uživatele a orgány dozoru nad 

trhem.  

7. Výrobci zajistí, aby byly k pyrotechnickému výrobku přiloženy v souladu s 

rozhodnutím příslušného členského státu pokyny a bezpečnostní informace v jazyce, 

kterému spotřebitelé a ostatní koncoví uživatelé snadno rozumějí. Tyto pokyny, 

bezpečnostní informace a jakákoli označení musí být jasné, srozumitelné a 

rozeznatelné.  

8. Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že pyrotechnický 
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výrobek, který uvedli na trh, není ve shodě s touto směrnicí, přijmou okamžitě 

nezbytná nápravná opatření k uvedení pyrotechnického výrobku do shody, nebo v 

případě potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále pokud pyrotechnický 

výrobek představuje riziko, výrobci neprodleně informují o této skutečnosti příslušné 

vnitrostátní orgány členských států, v nichž pyrotechnický výrobek dodali na trh, a 

uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních.  

9. Výrobci předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné 

žádosti všechny informace a dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, které 

jsou nezbytné k prokázání shody pyrotechnického výrobku s touto směrnicí, a to v 

jazyce, kterému tento orgán snadno rozumí. Na žádost tohoto orgánu s ním výrobci 

spolupracují při každém opatření přijatém s cílem odstranit rizika, která představují 

pyrotechnické výrobky, které uvedli na trh. 

 

Čl. 12 Povinnosti dovozců 

Čl. 13 Povinnosti distributorů 

 

Čl. 38 Dozor nad trhem Unie a kontrola pyrotechnických výrobků vstupujících na trh 

Unie 

§ 2 odst. 1 Tento zákon se vztahuje na některé pyrotechnické výrobky, 

jejich skladování 
32013L0029 Článek 2 odst. 1 

Tato směrnice se vztahuje na pyrotechnické výrobky. 

§ 2 odst. 2 Tento zákon se nevztahuje na 

a) pyrotechnické výrobky, které jsou určeny k 

nekomerčnímu využití ozbrojenými silami České republiky, 

ozbrojenými bezpečnostními sbory České republiky nebo 

Hasičským záchranným sborem České republiky, 

c) námořní zařízení podle jiných právních předpisů2), 

d) pyrotechnické výrobky určené pro použití v leteckém a 

kosmickém průmyslu, 

e) kapsle určené výhradně pro hračky podle jiných 

právních předpisů3), 

f) výbušniny podle jiných právních předpisů4), 

g) střelivo včetně munice5), 

h) zábavní pyrotechniku vyrobenou pro vlastní potřebu 

výrobce se sídlem na území České republiky, kterou Úřad 

schválí výlučně pro používání na území České republiky a 

která zůstává na území České republiky, 

 

32013L0029 
 

Článek 2 odst. 2 

Tato směrnice se nevztahuje na:  

a) pyrotechnické výrobky, které jsou podle vnitrostátních právních předpisů určeny k 

nekomerčnímu využití ozbrojenými silami, policií nebo hasičskými sbory;  

b) zařízení spadající do oblasti působnosti směrnice 96/98/ES;  

c) pyrotechnické výrobky určené pro použití v leteckém a kosmickém průmyslu;  

d) kapsle určené výhradně pro hračky spadající do oblasti působnosti směrnice 

2009/48/ES;  

e) výbušniny spadající do oblasti působnosti směrnice 93/15/EHS;  

f) střelivo;  

g) zábavní pyrotechniku vyrobenou pro vlastní potřebu výrobce, kterou členský stát, v 

němž je výrobce usazen, schválí výlučně pro používání na svém území, a která 

zůstává na území tohoto členského státu. 
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2)  Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní platbě, ve znění pozdějších předpisů.  
3)   Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů.  
4)   Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. 
5)           Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů. 
6)        Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic 

Evropského parlamentu a Rady 
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§ 3  Pro účely tohoto zákona se rozumí 

a) pyrotechnickým výrobkem výrobek obsahující výbušné 

látky nebo směs výbušných látek určené k produkci tepla, 

světla, zvuku, plynu, kouře, nebo kombinace těchto efektů 

pomocí samoudržujících se exotermických chemických 

reakcí, 

b) zábavní pyrotechnikou pyrotechnický výrobek určený k 

zábavním účelům, 

c) divadelní pyrotechnikou pyrotechnický výrobek určený pro 

použití na scénách uvnitř budov i na venkovních scénách, 

včetně filmových a televizních produkcí, 

d) pyrotechnickým výrobkem pro použití ve vozidle součást 

bezpečnostního zařízení ve vozidle, která obsahuje 

pyrotechnické látky používané k aktivaci tohoto nebo 

jiného zařízení, 

e) osobou s odbornou způsobilostí osoba, které bylo Českým 

báňským úřadem vydáno osvědčení o odborné způsobilosti 

podle tohoto zákona, 

f) dodáním na trh dodání pyrotechnického výrobku k 

distribuci, spotřebě nebo použití na trhu Unie v rámci 

obchodní činnosti, ať už za úplatu nebo bezplatně, 

g) uvedením na trh první dodání pyrotechnického výrobku na 

trh Unie, 

h) výrobcem podnikající fyzická nebo právnická osoba 

uvádějící na trh pod svým jménem nebo ochrannou 

známkou pyrotechnický výrobek, který vyrábí, nebo který 

si nechává navrhnout nebo vyrobit, 

i) dovozcem podnikající fyzická nebo právnická osoba 

usazená v Unii, která uvádí pyrotechnický výrobek ze třetí 

země na trh Unie, 

j) distributorem podnikající fyzická nebo právnická osoba v 

dodavatelském řetězci odlišná od výrobce nebo dovozce, 

která dodává pyrotechnický výrobek na trh, 

k) hospodářským subjektem výrobce, dovozce nebo 

distributor, 

l) technickou specifikací dokument, který udává technické 

požadavky, které má pyrotechnický výrobek splňovat, 

m) harmonizačním předpisem Unie předpis Unie 

harmonizující podmínky pro uvádění výrobků na trh6), 

32013L0029 
 

Článek 3 

Pro účely této směrnice se rozumí:  

1) „pyrotechnickým výrobkem“ výrobek obsahující výbušné látky nebo výbušnou 

směs látek určený k produkci tepla, světla, zvuku, plynu, kouře, nebo kombinace 

těchto efektů pomocí samoudržujících se exotermických chemických reakcí;  

2) „zábavní pyrotechnikou“ pyrotechnický výrobek určený k zábavním účelům;  

3) „divadelními pyrotechnickými výrobky“ pyrotechnické výrobky určené pro použití 

na scénách uvnitř budov i na venkovních scénách, včetně filmových a televizních 

produkcí, nebo pro podobné použití;  

4) „pyrotechnickými výrobky pro použití ve vozidlech“ součásti bezpečnostních 

zařízení ve vozidlech, které obsahují pyrotechnické látky používané k aktivaci těchto 

či jiných zařízení;  

5) „střelivem“ náboje, hnací náplně a cvičné náboje a nábojky používané v ručních a 

jiných střelných zbraních a dělostřelectvem;  

6) „osobou s odbornými znalostmi“ osoba, které členský stát udělil oprávnění k 

manipulaci se zábavní pyrotechnikou kategorie F4, s divadelními pyrotechnickými 

výrobky kategorie T2 nebo s ostatními pyrotechnickými výrobky kategorie P2, nebo k 

jejich používání na svém území;  

7) „dodáním na trh“ dodání pyrotechnického výrobku k distribuci, spotřebě nebo 

použití na trhu Unie v rámci obchodní činnosti, ať už za úplatu nebo bezplatně;  

8) „uvedením na trh“ první dodání pyrotechnického výrobku na trh Unie;  

9) „výrobcem“ fyzická nebo právnická osoba uvádějící na trh pod svým jménem nebo 

ochrannou známkou pyrotechnický výrobek, který vyrábí, nebo který si nechává 

navrhnout nebo vyrobit;  

10) „dovozcem“ fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která uvádí 

pyrotechnický výrobek ze třetí země na trh Unie;  

11) „distributorem“ fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském řetězci, jiná než 

výrobce nebo dovozce, která dodává pyrotechnický výrobek na trh;  

12) „hospodářskými subjekty“ výrobce, dovozce a distributor;  

13) „technickou specifikací“ dokument, který předepisuje technické požadavky, které 

má pyrotechnický výrobek splňovat;  
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n) harmonizovanou normou harmonizovaná norma stanovená 

harmonizačním předpisem Unie7), 

o) posouzením shody postup k prokázání, zda byly splněny 

základní bezpečnostní požadavky na pyrotechnický 

výrobek, 

p) oznámeným subjektem orgán nebo osoba, která vykonává 

činnosti posuzování shody včetně kalibrace, zkoušení, 

certifikace pyrotechnických výrobků a dohledu podle 

tohoto zákona, 

q) stažením z oběhu opatření, jehož cílem je navrácení 

pyrotechnického výrobku, který byl již dodán uživateli, 

r) stažením z trhu opatření, jehož cílem je zabránit, aby byl 

pyrotechnický výrobek, který se nachází v dodavatelském 

řetězci, dodán na trh, 

s) označením CE označení, kterým výrobce vyjadřuje, že 

pyrotechnický výrobek je ve shodě s příslušnými 

požadavky stanovenými harmonizačním předpisem Unie, 

který upravuje připojování tohoto označení8), 

v) certifikátem certifikát EU přezkoušení typu, certifikát 

shody a schválení systému jakosti. 

14) „harmonizovanou normou“ harmonizovaná norma ve smyslu čl. 2 bodu 1 písm. c) 

nařízení EU č. 1025/2012;  

15) „akreditací“ akreditace ve smyslu čl. 2 bodu 10 nařízení (ES) č. 765/2008;  

16) „vnitrostátním akreditačním orgánem“ vnitrostátní akreditační orgán ve smyslu čl. 

2 bodu 11 nařízení (ES) č. 765/2008;  

17) „posouzením shody“ postup k prokázání, zda byly splněny základní bezpečnostní 

požadavky pyrotechnického výrobku stanovené touto směrnicí; 

18) „subjektem posuzování shody“ subjekt, který vykonává činnosti posuzování 

shody, včetně kalibrace, zkoušení, certifikace a kontroly;  

19) „stažením z oběhu“ opatření, jehož cílem je navrácení pyrotechnického výrobku, 

který byl již dodán koncovému uživateli;  

20) „stažením z trhu“ opatření, jehož cílem je zabránit, aby byl pyrotechnický 

výrobek, který se nachází v dodavatelském řetězci, dodán na trh;  

21) „harmonizačními právními předpisy Unie“ právní předpisy Unie harmonizující 

podmínky pro uvádění výrobků na trh;  

22) „označením CE“ označení, kterým výrobce vyjadřuje, že pyrotechnický výrobek 

je ve shodě s příslušnými požadavky stanovenými v harmonizačních právních 

předpisech Unie, které upravují jeho připojování. 
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§ 4 odst. 1 Výrobce zařadí pyrotechnické výrobky do kategorií podle přílohy 

č. 1 k tomuto zákonu, a to podle způsobu použití nebo podle jejich 

účelu a stupně nebezpečnosti, včetně úrovně hluku. Oznámený 

subjekt v rámci posuzování shody potvrdí, zda byl pyrotechnický 

výrobek správně zařazen do kategorií podle přílohy č. 1 k tomuto 

zákonu. 

32013L0029 
 

Článek 6 odst. 1 

Výrobce zařadí pyrotechnické výrobky do kategorií podle druhu použití nebo podle 

jejich účelu a stupně nebezpečnosti, včetně úrovně hluku. Oznámené subjekty 

uvedené v článku 21 potvrdí zařazení do kategorií jako součást postupů posuzování 

shody uvedených v článku 17. 

§ 4 odst. 2 Pyrotechnické výrobky se zařazují do těchto kategorií: 

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

b) divadelní pyrotechnika do kategorie T1 nebo T2, 

c) ostatní pyrotechnické výrobky do kategorie P1 nebo P2. 

32013L0029 
 

Článek 6 odst. 1 

Pyrotechnické výrobky se zařazují do těchto kategorií: 

a) Zábavní pyrotechnika:  

i) kategorie F1: zábavní pyrotechnika, která představuje velmi malé nebezpečí a má 

zanedbatelnou úroveň hluku a která je určena pro použití na omezených plochách, 

včetně zábavní pyrotechniky určené k použití uvnitř obytných budov,  

ii) kategorie F2: zábavní pyrotechnika, která přestavuje malé nebezpečí a má nízkou 

úroveň hluku a která je určena pro venkovní použití na omezených plochách,  

iii) kategorie F3: zábavní pyrotechnika, která představuje středně velké nebezpečí, je 

určena pro venkovní použití na otevřených prostranstvích a jejíž úroveň hluku 

nepoškozuje lidské zdraví,  

iv) kategorie F4: zábavní pyrotechnika, která představuje velké nebezpečí, je určena 

pro použití pouze osobami s odbornými znalostmi (obvykle nazývaná „zábavní 

pyrotechnika pro profesionální použití“) a jejíž úroveň hluku nepoškozuje lidské 

zdraví;  

b) Divadelní pyrotechnické výrobky:  

i) kategorie T1: pyrotechnické výrobky pro použití na scéně, které představují malé 

nebezpečí,  

ii) kategorie T2: pyrotechnické výrobky pro použití na scéně, které jsou určeny pro 

použití pouze osobami s odbornými znalostmi;  

c) Ostatní pyrotechnické výrobky: 

i) kategorie P1: pyrotechnické výrobky jiné než zábavní pyrotechnika a divadelní 

pyrotechnické výrobky, které představují malé nebezpečí,  

ii) kategorie P2: pyrotechnické výrobky jiné než zábavní pyrotechnika a divadelní 

pyrotechnické výrobky, které jsou určeny pro manipulaci nebo použití pouze 

osobami s odbornými znalostmi. 

§ 5 odst. 1 Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí 

zpřístupní pyrotechnický výrobek pouze osobě, která dosáhla 

věku  

a) 15 let u pyrotechnických výrobků kategorie F1, 

b) 18 let u pyrotechnických výrobků kategorie F2, T1 

nebo P1,  

32013L0029 
 

Článek 7 odst. 1 

Pyrotechnické výrobky lze dodávat na trh osobám pouze při dodržení níže 

uvedených věkových hranic:  

a) zábavní pyrotechnika:  

i) kategorie F1: 12 let,  
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c) 21 let u pyrotechnických výrobků kategorie F3. ii) kategorie F2: 16 let,  

iii) kategorie F3: 18 let;  

b) divadelní pyrotechnické výrobky kategorie T1 a ostatní pyrotechnické výrobky 

kategorie P1: 18 let. 

 

Článek 7 odst. 2Členské státy mohou věkové hranice stanovené v odstavci 1 zvýšit, 

je-li to odůvodněno ochranou veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo zdraví a 

bezpečnosti osob. Členské státy mohou rovněž věkové hranice snížit v případě osob 

odborně vyškolených nebo osob, které takovéto školení absolvují. 

§ 5 odst. 2  Pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 může 

hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí 

dodávat na trh nebo jinak zpřístupnit pouze osobám s odbornou 

způsobilostí. 

32013L0029 
 

Článek 7 odst. 3 

Výrobci, dovozci a distributoři nesmějí dodávat na trh níže uvedené pyrotechnické 

výrobky osobám jiným než osobám s odbornými znalostmi:  

a) zábavní pyrotechnika kategorie F4;  

b) divadelní pyrotechnické výrobky kategorie T2 a ostatní pyrotechnické výrobky 

kategorie P2. 

§ 5 odst. 3 Pyrotechnické výrobky kategorie P1 pro použití ve vozidlech 

včetně airbagů a předpínačů bezpečnostních pásů nesmí být 

dostupné široké veřejnosti, pokud tyto pyrotechnické výrobky 

nejsou zabudovány do vozidla nebo odnímatelného dílu 

vozidla. 

32013L0029 

 

Článek 7 odst. 4 

Ostatní pyrotechnické výrobky kategorie P1 pro použití ve vozidlech včetně airbagů 

a předpínačů bezpečnostních pásů nesmí být dostupné široké veřejnosti, pokud tyto 

pyrotechnické výrobky nejsou zabudovány do vozidla nebo odnímatelného dílu 

vozidla. 

 

§ 6 odst. 1 Pyrotechnické výrobky, které jsou ve shodě s harmonizovanými 

normami nebo jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v 

Úředním věstníku Evropské unie, se považují za výrobky, které 

jsou ve shodě se základními bezpečnostními požadavky, na 

které se tyto normy nebo jejich části vztahují. 

32013L0029 

 

Článek 16 

Pyrotechnické výrobky, které jsou ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich 

částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, se 

považují za výrobky, které jsou ve shodě se základními bezpečnostními požadavky 

uvedenými v příloze I, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují. 

§ 6 odst. 2 Základní bezpečnostní požadavky na pyrotechnické výrobky 

jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto zákonu. 
32013L0029 

 

Článek 16 

Pyrotechnické výrobky, které jsou ve shodě s harmonizovanými normami nebo jejich 

částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, se 

považují za výrobky, které jsou ve shodě se základními bezpečnostními požadavky 

uvedenými v příloze I, na které se tyto normy nebo jejich části vztahují. 

§ 7 odst. 1 Postupy posuzování shody jsou 

a) EU přezkoušení typu, 

b) shoda založená na posouzení shody každého 

jednotlivého výrobku, nebo 

c) shoda založená na komplexním zabezpečení jakosti, 

pokud jde o zábavní pyrotechniku kategorie F4. 

32013L0029 Článek 17 

K posouzení shody pyrotechnických výrobků postupuje výrobce podle jednoho z 

těchto postupů uvedených v příloze II:  

a) EU přezkoušení typu (modul B) a podle volby výrobce jeden z těchto postupů:  

i) shoda s typem založená na vnitřní kontrole výroby a zkouškách výrobku pod 

dohledem v náhodně zvolených intervalech (modul C2),  
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ii) shoda s typem založená na zabezpečení kvality výrobního procesu (modul D),  

iii) shoda s typem založená na zabezpečení jakosti výrobku (modul E);  

b) shoda založená na ověřování každého jednotlivého výrobku (modul G);  

c) shoda založená na komplexním zabezpečení jakosti (modul H), pokud jde o 

zábavní pyrotechniku kategorie F4. 

§ 7 odst. 2 Je-li shoda pyrotechnického výrobku posouzena postupem EU 

přezkoušení typu, musí být tento postup pro účely uvedení na 

trh doplněn o postup posouzení shody s typem, který je založen 

na 

a) vnitřní kontrole výroby a zkouškách výrobku pod 

dohledem v náhodně zvolených intervalech, 

b) zabezpečení jakosti výrobního procesu, nebo 

c) zabezpečení jakosti výrobku. 

32013L0029 Článek 17 

K posouzení shody pyrotechnických výrobků postupuje výrobce podle jednoho z 

těchto postupů uvedených v příloze II:  

a) EU přezkoušení typu (modul B) a podle volby výrobce jeden z těchto postupů:  

i) shoda s typem založená na vnitřní kontrole výroby a zkouškách výrobku pod 

dohledem v náhodně zvolených intervalech (modul C2),  

ii) shoda s typem založená na zabezpečení kvality výrobního procesu (modul D),  

iii) shoda s typem založená na zabezpečení jakosti výrobku (modul E);  

b) shoda založená na ověřování každého jednotlivého výrobku (modul G);  

c) shoda založená na komplexním zabezpečení jakosti (modul H), pokud jde o 

zábavní pyrotechniku kategorie F4. 

    

§ 8 odst. 2 Žádost o posouzení shody musí být písemná a musí obsahovat 

a) obchodní firmu a adresu sídla nebo jméno, příjmení a 

adresu bydliště výrobce, popřípadě i dovozce,  

b) místo trvalého pobytu, případně jinou adresu pro 

doručování, 

c) postup požadovaného posuzování shody,  

d) prohlášení o tom, že stejná žádost nebyla podána u jiného 

oznámeného subjektu. 

32013L0029 

 

Příloha II odst. 3 

Výrobce podá žádost o EU přezkoušení typu u jediného oznámeného subjektu, který 

si zvolil.  

Žádost musí obsahovat:  

a) jméno a adresu výrobce;  

b) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného 

subjektu;  

  

§ 8 odst. 3,4 
(3) Výrobce k žádosti přiloží dokumentaci náležející k 

jednotlivým postupům posuzování shody. Rozsah a popis této 

dokumentace u jednotlivých postupů posuzování shody stanoví 

vláda nařízením. 

(4) Výrobce k žádosti dále přiloží vzorek 

pyrotechnického výrobku. Výrobce je povinen na vyžádání 

oznámeného subjektu poskytnout další vzorky pyrotechnických 

výrobků, jsou-li potřebné pro posouzení jejich shody. 

32013L0029 

 

Příloha II odst. 3 

c) technickou dokumentaci. Technická dokumentace musí umožňovat posouzení 

shody pyrotechnického výrobku s příslušnými požadavky této směrnice a obsahuje 

odpovídající analýzu a posouzení rizik. Technická dokumentace upřesňuje příslušné 

požadavky a v míře nutné pro posouzení se vztahuje na konstrukci, výrobu a funkci 

pyrotechnického výrobku. Technická dokumentace obsahuje, je-li to vhodné, 

alespoň tyto prvky:  

i) celkový popis pyrotechnického výrobku,  

ii) koncepční návrh a výrobní výkresy a schémata součástí, podsestav, obvodů atp.,  
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iii) popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení těchto výkresů, schémat a 

fungování pyrotechnického výrobku,  

iv) seznam harmonizovaných norem, které byly zcela nebo zčásti použity a na které 

byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, a popis řešení zvolených 

ke splnění základních bezpečnostních požadavků této směrnice, pokud tyto 

harmonizované normy použity nebyly, včetně seznamu jiných odpovídajících 

technických specifikací, které byly použity. V případě částečně použitých 

harmonizovaných norem se v technické dokumentaci uvedou ty části, jež byly 

použity,  

v) výsledky konstrukčních výpočtů, provedených přezkoušení atp.,  

vi) protokoly o zkouškách; 

d) vzorky odpovídající plánovanému výrobku. Oznámený subjekt může požadovat 

další vzorky, jestliže to program zkoušek vyžaduje; 

§ 9 odst. 1 
Oznámený subjekt na základě posouzení shody vypracuje 

hodnotící zprávu, která vyhodnotí dokumentaci náležející k 

jednotlivým postupům posuzování shody, předložené vzorky a 

případná přezkoumání a zkoušky. Obsah této zprávy může být 

zveřejněn jen se souhlasem výrobce. 

32013L0029 

 

Příloha II odst. 5 

Oznámený subjekt vypracuje hodnotící zprávu, která zaznamená činnosti provedené 

podle bodu 4 a jejich výstupy. Aniž jsou dotčeny povinnosti oznámeného subjektu 

vůči oznamujícím orgánům, oznámený subjekt zveřejní obsah této zprávy, jako celek 

nebo její část, pouze se souhlasem výrobce.  

 

§ 9 odst. 2 Prokáže-li se na základě posouzení shody, že pyrotechnický 

výrobek splňuje základní bezpečnostní požadavky, 

oznámený subjekt vydá výrobci 

a) certifikát EU přezkoušení typu, jde-li o postup podle § 7 

odst. 1 písm. a),  

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

c) osvědčení o schválení systému jakosti, jde-li o postup podle 

§ 7 odst. 1 písm. c),  

d) osvědčení o posouzení shody, jde-li o postup podle § 7 

odst. 2 písm. b) nebo c). 

32013L0029 Příloha II odst. 6 

Pokud typ splňuje požadavky této směrnice, které se vztahují na daný pyrotechnický 

výrobek, oznámený subjekt vydá výrobci certifikát EU přezkoušení typu. Tento 

certifikát musí obsahovat jméno a adresu výrobce, závěry přezkoušení, podmínky 

platnosti certifikátu (existují-li) a údaje nezbytné k identifikaci schváleného typu. K 

certifikátu EU přezkoušení typu může být přiložena jedna nebo více příloh. 

 

 

§ 10 odst. 1 
 EU prohlášení o shodě vypracovává výrobce v případech, kdy 

to stanoví tento zákon. 

32013L0029 Čl. 18 odst. 4 

Vypracováním EU prohlášení o shodě přebírá výrobce odpovědnost za soulad 

pyrotechnického výrobku s požadavky stanovenými touto směrnicí.  

§ 10 odst. 2 V EU prohlášení o shodě výrobce uvede, že prokázal splnění 

základních bezpečnostních požadavků uvedených v příloze č. 2 

k tomuto zákonu. 

32013L0029 
 

Článek 18 odst. 1 

V EU prohlášení o shodě se uvede, že bylo prokázáno splnění základních 

bezpečnostních požadavků uvedených v příloze I. 
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§ 10 odst. 3 EU prohlášení o shodě obsahuje požadavky stanovené pro 

příslušný postup posuzování shody a musí být průběžně 

aktualizováno. Výrobce EU prohlášení o shodě přeloží do 

úředního jazyka požadovaného členským státem Unie, v němž 

je pyrotechnický výrobek uváděn nebo dodáván na trh. Vzor EU 

prohlášení o shodě stanoví vláda nařízením. 

32013L0029 
 

Článek 18 odst. 2 

EU prohlášení o shodě je vypracováno podle vzoru uvedeného v příloze III, 

obsahuje prvky stanovené v příslušných modulech uvedených v příloze II a je 

průběžně aktualizováno. Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných členským 

státem, v němž je pyrotechnický výrobek uváděn nebo dodáván na trh.  

§ 10 odst. 4 Pokud má být pyrotechnický výrobek ve shodě s požadavky 

podle více právních předpisů, vypracuje výrobce pro všechny 

tyto stanovené požadavky jednotné EU prohlášení o shodě. V 

jednotném EU prohlášení o shodě musí být uvedeny všechny 

právní předpisy, s jejichž stanovenými požadavky je výrobek ve 

shodě. 

32013L0029 

 

Článek 18 odst. 3 

Pokud se na pyrotechnický výrobek vztahuje více než jeden akt Unie požadující EU 

prohlášení o shodě, vypracuje se pro všechny tyto akty Unie jednotné EU prohlášení 

o shodě. Dané akty Unie musí být v tomto prohlášení uvedeny včetně odkazů na 

jejich zveřejnění. 

§ 10 odst. 5 Vypracováním EU prohlášení  o shodě  na sebe výrobce bere 

odpovědnost za soulad pyrotechnického výrobku s požadavky 

stanovenými tímto zákonem. 

32013L0029 

 

Článek 18 odst. 4 

Vypracováním EU prohlášení o shodě přebírá výrobce odpovědnost za soulad 

pyrotechnického výrobku s požadavky stanovenými touto směrnicí. 

§ 10 odst. 6 Kopii EU prohlášení o shodě poskytne výrobce na vyžádání 

příslušným orgánům. 
32013L0029 

 

Příloha II modul C2 odst. 4 bod 2 

Kopie EU prohlášení o shodě se na požádání poskytne příslušným orgánům. 

§ 11 odst. 1 Oznámený subjekt je povinen vést rejstřík pyrotechnických 

výrobků, kterým udělil certifikát. 
32014L0058 Článek 2 odst. 1 

Oznámené objekty, které provádějí postupy posuzování shody podle článku 9 

směrnice 2007/23/ES, musí vést rejstřík pyrotechnických výrobků, kterým udělily 

ES certifikát přezkoušení typu v souladu s postupem posuzování shody podle čl. 9 

písm. a) směrnice 2007/23/ES (modul B) nebo osvědčení o shodě v souladu s 

postupem posuzování shody podle čl. 9 písm. b) směrnice 2007/23/ES (modul G) 

nebo schválení systému jakosti v souladu s postupem posuzování shody podle čl. 9 

písm. c) směrnice 2007/23/ES (modul H); ve formátu uvedeném v příloze této 

směrnice. 

§ 11 odst. 2 Rejstřík pyrotechnických výrobků je veřejně přístupný seznam, 

do něhož oznámený subjekt zapisuje 

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

b) v případě dovozu identifikační údaje o dovozci podle § 

20 odst. 5,  

c) registrační číslo pyrotechnického výrobku,  

d) datum vydání certifikátu, případně datum skončení jeho 

platnosti,  

e) typ pyrotechnického výrobku, případně dílčí typ,  

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

1. postup posuzování shody pro fázi výroby, a  

2. oznámený subjekt provádějící posuzování shody pro fázi 

32014L0058 Článek 2 odst. 1 

Rejstřík pyrotechnických výrobků musí obsahovat alespoň údaje o výrobku uvedené 

v příloze. 
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výroby. 

§ 11 odst. 3 Údaje podle odstavce 2 musí být uchovávány po dobu nejméně 

10 let ode dne, kdy byl pyrotechnický výrobek uveden na trh, 

nestanoví-li výrobce nebo dovozce dobu použitelnosti delší. 

Oznámený subjekt je povinen pravidelně aktualizovat rejstřík 

pyrotechnických výrobků a zpřístupnit jej způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. 

32014L0058 Článek 2 odst. 1 

Rejstřík pyrotechnických výrobků musí obsahovat alespoň údaje o výrobku uvedené 

v příloze. Tyto údaje musí být uchovávány po dobu nejméně 10 let ode dne, kdy 

oznámené subjekty vydaly certifikáty nebo osvědčení nebo schválení uvedená v 

prvním pododstavci. Oznámené subjekty tento rejstřík pravidelně aktualizují a 

zpřístupní jej na internetu. 2. 

§ 11 odst. 4 Oznámený subjekt převede rejstřík pyrotechnických výrobků na 

jiný oznámený subjekt podle tohoto zákona, je-li mu oznámení 

zrušeno; není-li takový subjekt, pak jej převede na oznamující 

orgán podle § 42 odst. 1. 

32014L0058 Článek 2 odst. 2 

Jestliže je oznámení subjektu provádějícího posouzení shody odvoláno, převede 

tento subjekt rejstřík na jiný oznámený subjekt nebo příslušný orgán dotčeného 

členského státu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9SJHAYUO)



- 13 - 

 

 

 

§ 12 odst. 1,2 (1) Za účelem sledovatelnosti pyrotechnických výrobků 

označí výrobce tyto výrobky registračním číslem, které přidělí 

oznámený subjekt provádějící posuzování shody podle § 7. 

Registrační číslo se skládá z těchto částí: 

a) čtyřmístného identifikačního čísla oznámeného 

subjektu, který vydal certifikát, 

b) kategorie pyrotechnického výrobku, u nějž se osvědčuje 

shoda, ve zkráceném formátu 

1. F1, F2, F3 nebo F4 pro zábavní pyrotechniku, 

2. T1 nebo T2 pro divadelní pyrotechniku kategorie, 

3. P1 nebo P2 pro jiné pyrotechnické výrobky kategorie a 

c) pořadového čísla, které oznámený subjekt přidělil 

pyrotechnickému výrobku. 

 

(2) Registrační číslo podle odstavce 1 musí mít následující 

strukturu: „XXXX – YY – ZZZZ…“, kde XXXX je čtyřmístné 

identifikační číslo podle odstavce 1 písm. a), YY je kategorie 

pyrotechnického výrobku podle odstavce 1 písm. b) a ZZZZ… 

je pořadové číslo pyrotechnického výrobku podle odstavce 1 

písm. c). 

32014L0058 Článek 1 

Pyrotechnické výrobky musí být označeny registračním číslem, které se skládá z 

následujících částí: 

a) čtyřmístného identifikačního čísla oznámeného subjektu, který vydal ES 

certifikát přezkoušení typu v souladu s postupem posuzování shody podle čl. 9 

písm. a) směrnice 2007/23/ES (modul B) nebo osvědčení o shodě v souladu s 

postupem posuzování shody podle čl. 9 písm. b) směrnice 2007/23/ES (modul 

G) nebo schválení systému jakosti v souladu s postupem posuzování shody 

podle čl. 9 písm. c) směrnice 2007/23/ES (modul H);  

 

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

formátu a velkými písmeny: — F1, F2, F3 nebo F4 pro zábavní pyrotechniku 

kategorie 1, 2, 3 a 4, — T1 nebo T2 pro divadelní pyrotechnické výrobky 

kategorie T1 a T2, — P1 nebo P2 pro jiné pyrotechnické výrobky kategorie P1 a 

P2;  

 

c) čísla zpracování, které oznámený subjekt přidělil pyrotechnickému výrobku. 

 

Registrační číslo musí mít následující strukturu: „XXXX – YY – ZZZZ…“, kde 

XXXX odkazuje na odst. 1 písm. a), YY odkazuje na odst. 1 písm. b) a ZZZZ… 

odkazuje na odst. 1 písm. c). 
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§ 12 odst. 3 Výrobce nebo dovozce pyrotechnických výrobků musí vést 

záznamy o všech registračních číslech pyrotechnických výrobků, 

které vyrobí nebo doveze, spolu s názvem výrobku, typem, 

případně dílčím typem výrobku a místem jeho výroby, a to 

nejméně po dobu 10 let od uvedení výrobku na trh. 

32014L0058 Článek 3 písm. a) 

Výrobci a dovozci pyrotechnických výrobků musí: 

 a) vést záznamy o všech registračních číslech pyrotechnických výrobků jimi 

vyráběných nebo dovážených, spolu s jejich obchodním názvem, obecným typem a 

případně podtypem a místem výroby, a to nejméně po dobu 10 let od uvedení 

výrobku na trh; 

§ 12 odst. 4 Výrobce nebo dovozce pyrotechnických výrobků převede 

záznamy podle odstavce 3 v případě 

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

32014L0058 Článek 3 písm. b) 

Výrobci a dovozci pyrotechnických výrobků musí:  

b) převést záznamy na příslušný orgán v případě, kdy výrobce nebo dovozce ukončí 

svou činnost; 

§ 12 odst. 5 V případě smrti nebo zániku výrobce nebo dovozce 

pyrotechnických výrobků , pokud dědic nebo právní nástupce 

nepokračuje v předmětu podnikání, převede dědic nebo právní 

nástupce záznamy podle odstavce 3 na oznámený subjekt podle § 

42 odst. 1, a to do 2 měsíců od pravomocného skončení 

dědického řízení. 

32014L0058 Článek 3 písm. b) 

Výrobci a dovozci pyrotechnických výrobků musí:  

b) převést záznamy na příslušný orgán v případě, kdy výrobce nebo dovozce ukončí 

svou činnost; 

§ 12 odst. 6 Výrobce nebo dovozce pyrotechnických výrobků poskytne 

oznámenému subjektu a České obchodní inspekci na základě 

jejich pokynů informace uvedené v záznamech podle odstavce 3. 

32014L0058 Článek 3 písm. c) 

Výrobci a dovozci pyrotechnických výrobků musí: c) poskytnout příslušným orgánům 

a orgánům dozoru nad trhem ve všech členských státech na jejich odůvodněnou 

žádost informace uvedené v písm. a). 

§ 13 odst. 1 Výrobce zajistí, aby pyrotechnický výrobek, který není určen pro 

použití ve vozidlech, byl viditelně, čitelně a nesmazatelně 

označen v úředním jazyce členského státu Unie, v němž má být 

pyrotechnický výrobek spotřebitelům dostupný. Toto označení 

musí být jasné, srozumitelné a rozeznatelné. 

32013L0029 Článek 10 odst. 1 

Výrobci zajistí, aby jiné pyrotechnické výrobky než pyrotechnické výrobky pro 

použití ve vozidlech byly viditelně, čitelně a nesmazatelně označeny v úředním 

jazyku či jazycích členského státu, v němž má být pyrotechnický výrobek 

spotřebitelům dostupný. Toto označení musí být jasné, srozumitelné a rozeznatelné. 
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§ 13 odst. 2 Označení pyrotechnického výrobku, který není určen pro použití 

ve vozidlech, musí obsahovat 

a) údaje o výrobci uvedené v § 19 odst. 3, je-li výrobce 

usazen v Unii, nebo údaje o výrobci uvedené v § 19 odst. 3 a 

údaje o dovozci uvedené v § 20 odst. 5, není-li výrobce usazen v 

Unii, 

b) název, druh, číslo a šarži nebo sérii pyrotechnického 

výrobku, 

c) registrační číslo pyrotechnického výrobku, 

d) minimální věkovou hranici podle § 5, 

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

f) návod k použití, 

g) čistý obsah výbušných látek, 

h) dobu použitelnosti, 

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

j) údaje o bezpečné vzdálenosti u pyrotechnických 

výrobků, u kterých je to vhodné. 

32013L0029 Článek 10 odst. 2 

Označení pyrotechnických výrobků musí obsahovat alespoň údaje o výrobci uvedené 

v čl. 8 odst. 6, nebo není-li výrobce usazen v Unii, údaje o výrobci uvedené v čl. 8 

odst. 6 a údaje o dovozci uvedené v čl. 12 odst. 3, název a druh pyrotechnického 

výrobku, jeho registrační číslo a číslo výrobku, šarže nebo série, minimální věkové 

hranice uvedené v čl. 7 odst. 1 a 2, příslušnou kategorii a návod k použití, u zábavní 

pyrotechniky kategorií F3 a F4 rok výroby a u pyrotechnických výrobků, u kterých je 

to vhodné, údaje o bezpečné vzdálenosti. Označení musí zahrnovat čistý obsah 

výbušné látky (NEC). 

§ 13 odst. 3 Na zábavní pyrotechnice musí být kromě označení podle 

odstavce 2 dále uveden u 

a) kategorie F1, je-li to vhodné, údaj „pouze pro venkovní 

použití“ a minimální bezpečná vzdálenost, 

b) kategorie F2 údaj „pouze pro venkovní použití“ a 

případně minimální bezpečná vzdálenost, 

c) kategorie F3 údaj „pouze pro venkovní použití“ a 

minimální bezpečná vzdálenost, 

d) kategorie F4 údaj „pouze pro použití osobami s 

odbornou způsobilostí“ a minimální bezpečná vzdálenost. 

32013L0029 Článek 10 odst. 3 

U zábavní pyrotechniky musí být rovněž uvedeny alespoň tyto údaje:  

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

bezpečná vzdálenost;  

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

vzdálenost či vzdálenosti;  

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

či vzdálenosti;  

d) kategorie F4: údaj „pouze pro použití osobami s odbornými znalostmi“ a 

minimální bezpečná vzdálenost či vzdálenosti. 

§ 13 odst. 4 Na divadelní pyrotechnice musí být kromě označení podle 

odstavce 2 dále uveden u 

a) kategorie T1, je-li to vhodné, údaj „pouze pro venkovní 

použití“ a minimální bezpečná vzdálenost,  

b) kategorie T2 údaj „pouze pro použití osobami s 

odbornou způsobilostí“ a minimální bezpečná vzdálenost. 

32013L0029 Článek 10 odst. 4 

U divadelních pyrotechnických výrobků musí být rovněž uvedeny alespoň tyto údaje: 

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

bezpečná vzdálenost či vzdálenosti; 

b) kategorie T2: údaj „pouze pro použití osobami s odbornými znalostmi“ a 

minimální bezpečná vzdálenost či vzdálenosti. 

§ 13 odst. 5 Není-li na pyrotechnickém výrobku dostatek místa, aby bylo 

možno splnit požadavky na označení podle odstavců 2 až 4, 

uvedou se tyto informace na nejmenším balení pyrotechnického 

výrobku určeného k prodeji. 

32013L0029 Článek 10 odst. 5 

Není-li na pyrotechnickém výrobku dostatek místa, aby bylo možno splnit požadavky 

na označování podle odstavců 2, 3 a 4, uvedou se dané informace na nejmenší části 

obalu. 
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§ 14 odst. 1 Hospodářský subjekt zajistí, aby označení na pyrotechnickém 

výrobku pro použití ve vozidlech obsahovalo 

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

b) název a druh pyrotechnického výrobku,  

c) registrační číslo a číslo výrobku, šarže nebo série a  

d) bezpečnostní pokyny, je-li to nutné. 

32013L0029 Článek 11 odst. 1 

Označení pyrotechnických výrobků pro použití ve vozidlech musí uvádět údaje o 

výrobci uvedené v čl. 8 odst. 6, název a druh pyrotechnického výrobku, registrační 

číslo a číslo výrobku, šarže nebo série, a je-li to nutné, bezpečnostní pokyny. 

§ 14 odst. 2 Není-li na pyrotechnickém výrobku pro použití ve vozidlech 

dostatek místa pro označení podle odstavce 1, uvede se toto 

označení na obalu. 

32013L0029 Článek 11 odst. 2 

Není-li na pyrotechnickém výrobku pro použití ve vozidlech dostatek místa, aby bylo 

možno splnit požadavky na označování podle odstavce 1, uvedou se dané informace 

na obalu. 

§ 14 odst. 3 Hospodářský subjekt dodá uživateli, který pyrotechnické 

výrobky pro použití ve vozidle v rámci své podnikatelské 

činnosti zabuduje do vozidla nebo odnímatelného dílu vozidla, 

bezpečnostní list pro pyrotechnický výrobek pro použití ve 

vozidlech, který se sestavuje podle přímo použitelného předpisu 

Unie10) a který zohledňuje specifické potřeby těchto uživatelů. 

Bezpečnostní list dodá v jazyce, který tento uživatel požaduje, a 

to v listinné podobě, případně v elektronické podobě, pokud o to 

uživatel požádá. 

32013L0029 Článek 11 odst. 3 

Bezpečnostní list pro pyrotechnický výrobek pro použití ve vozidlech, který se 

sestavuje podle přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 

ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování 

chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky (14) a který 

zohledňuje specifické potřeby profesionálních uživatelů, se těmto uživatelům dodává 

v jazyce, který požadují. 

 

Bezpečnostní list lze dodat v papírové nebo elektronické podobě za předpokladu, že 

profesionální uživatel má prostředky potřebné k přístupu k němu. 

 
10)  Příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení 

Evropské agentury pro chemické látky.
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§ 15 Kromě obecných zásad podle přímo použitelného předpisu 

Unie8) musí být označení CE vyznačeno v souladu s 

následujícími požadavky: 

a) označení CE se viditelně, čitelně a nesmazatelně 

připojí k pyrotechnickému výrobku; pokud to vzhledem k 

povaze pyrotechnického výrobku není možné nebo 

odůvodněné, musí být označení připojeno k obalu a 

průvodním dokumentům, 

b) označení CE se připojí před uvedením 

pyrotechnického výrobku na trh, 

c) za označením CE následuje identifikační číslo 

oznámeného subjektu, byl-li tento subjekt zapojen do fáze 

kontroly výroby; identifikační číslo oznámeného subjektu 

připojuje oznámený subjekt nebo je připojeno podle jeho 

pokynů výrobcem, 

d) za označením CE, případně za identifikačním číslem 

oznámeného subjektu může následovat jakákoli jiná značka 

označující zvláštní riziko nebo použití. 

 

32013L0029 Článek 8 odst. 2 

Výrobci vypracují technickou dokumentaci uvedenou v příloze II a zajistí provedení 

příslušného postupu posouzení shody uvedeného v článku 17. 

Byl-li soulad pyrotechnického výrobku s příslušnými požadavky takovým postupem 

prokázán, vypracují výrobci EU prohlášení o shodě a připojí označení CE. 

 

Článek 19 

Označení CE podléhá obecným zásadám uvedeným v článku 30 nařízení (ES) č. 

765/2008.  

Článek 20 odst. 1 

 Označení CE se viditelně, čitelně a nesmazatelně připojí k pyrotechnickému 

výrobku. Pokud to vzhledem k povaze pyrotechnického výrobku není možné nebo 

odůvodněné, musí být připojeno k obalu a průvodním dokumentům. 

 

Článek 20 odst. 2 

Označení CE se připojí před uvedením pyrotechnického výrobku na trh. 

 

Článek 20 odst. 3 

Za označením CE následuje identifikační číslo oznámeného subjektu, byl-li tento 

subjekt zapojen do fáze kontroly výroby.  

Identifikační číslo oznámeného subjektu připojuje sám subjekt, nebo je připojeno 

podle jeho pokynů výrobcem. 

Článek 20 odst. 4 

Za označením CE, případně za identifikačním číslem oznámeného subjektu může 

následovat jakákoli jiná značka označující zvláštní riziko nebo použití. 

§ 16 odst. 1 Hospodářský subjekt může dodávat na trh pouze 

pyrotechnické výrobky, které splňují požadavky tohoto 

zákona. 

32013L0029 Článek 15 odst. 1 

Hospodářské subjekty musí na žádost orgánů dozoru nad trhem identifikovat: 

a) každý hospodářský subjekt, který jim dodal pyrotechnický výrobek; 

b) každý hospodářský subjekt, kterému dodaly pyrotechnický výrobek. 

 

§ 16 odst. 2 Hospodářský subjekt vede seznam, do kterého se zapisují 

informace o každém hospodářském subjektu, který mu dodal 

nebo kterému dodal pyrotechnický výrobek. Do seznamu se 

zapisuje jméno, obchodní firma, identifikační číslo a datum 

dodání pyrotechnického výrobku. Tyto informace o 

hospodářském subjektu a dodání pyrotechnického výrobku se 

uchovávají po dobu nejméně 10 let od jeho dodání. 

32013L0029 Článek 15 odst. 2 

Hospodářské subjekty musí být schopny poskytnout informace uvedené v 

prvním odstavci po dobu deseti let poté, co jim byl pyrotechnický výrobek 

dodán, a po dobu deseti let poté, co pyrotechnický výrobek dodaly. 
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§ 16 odst. 3 Hospodářský subjekt poskytne na žádost příslušnému 

kontrolnímu orgánu informace ze seznamu podle odstavce 2. 
 Článek 15 odst. 2 

Hospodářské subjekty musí být schopny poskytnout informace uvedené v 

prvním odstavci po dobu deseti let poté, co jim byl pyrotechnický výrobek 

dodán, a po dobu deseti let poté, co pyrotechnický výrobek dodaly. 

§ 17 odst. 1, 2  (1) Při vystavování na veletrzích, výstavách a 

předváděcích akcích za účelem uvádění pyrotechnických 

výrobků na trh může hospodářský subjekt předvádět a používat 

i pyrotechnické výrobky, které neodpovídají požadavkům 

tohoto zákona nebo přímo použitelnému předpisu8), za 

podmínky, že jsou viditelně opatřeny označením, které nese 

jméno a datum konání dotčeného veletrhu, výstavy nebo 

předváděcí akce a které informuje o tom, že pyrotechnické 

výrobky neodpovídají tomuto zákonu nebo přímo použitelnému 

právnímu předpisu a jsou neprodejné. 

(2)  Při vystavování hospodářský subjekt zajistí přijetí 

bezpečnostních opatření. Požadavky na bezpečnostní opatření k 

zajištění protipožárních opatření, označení, skladování a 

používání pyrotechnických výrobků, vymezení a zajištění 

ohroženého prostoru a podmínky při vystavování 

pyrotechnických výrobků stanoví ministerstvo vyhláškou. 

32013L0029 Článek 4 odst. 3 

Na veletrzích, výstavách a při předváděcích akcích za účelem uvádění 

pyrotechnických výrobků na trh nesmějí členské státy bránit předvádění a 

používání pyrotechnických výrobků, které nejsou ve shodě s touto směrnicí, 

pokud jsou viditelně opatřeny označením, které nese jméno a datum konání 

dotčeného veletrhu, výstavy nebo předváděcí akce a které informuje o tom, že 

pyrotechnické výrobky neodpovídají této směrnici a jsou neprodejné, dokud 

nebudou uvedeny do shody s touto směrnicí. Při uvedených akcích se přijmou 

vhodná bezpečnostní opatření v souladu s případnými požadavky, které stanoví 

příslušný orgán dotčeného členského státu. 

§ 18 odst. 1 Výrobce může uvádět na trh pouze pyrotechnické výrobky, u 

kterých byla posouzena shoda. 
32013L0029 Článek 8 odst. 2 

Výrobci vypracují technickou dokumentaci uvedenou v příloze II a zajistí 

provedení příslušného postupu posouzení shody uvedeného v článku 17.  

Byl-li soulad pyrotechnického výrobku s příslušnými požadavky takovým 

postupem prokázán, vypracují výrobci EU prohlášení o shodě a připojí 

označení CE. 

§ 18 odst. 2 Při uvádění pyrotechnických výrobků na trh musí výrobce 

zajistit, aby tyto výrobky byly navrženy a vyrobeny v souladu 

se základními bezpečnostními požadavky. 

32013L0029 Článek 8 odst. 1 

Při uvádění pyrotechnických výrobků na trh musí výrobci zajistit, aby tyto 

výrobky byly navrženy a vyrobeny v souladu se základními bezpečnostními 

požadavky stanovenými v příloze I. 

§ 18 odst. 3 Výrobce vypracuje dokumentaci stanovenou u jednotlivých 

postupů posuzování shody v nařízení vlády a zajistí provedení 

příslušného postupu posouzení shody. Byl-li soulad 

pyrotechnického výrobku s požadavky stanovenými v postupu 

posuzování shody prokázán podle § 7 odst. 1 písm. b) nebo c) 

nebo § 7 odst. 2, vypracuje výrobce EU prohlášení o shodě a 

připojí označení CE. 

32013L0029 Článek 8 odst. 2. 

Výrobci vypracují technickou dokumentaci uvedenou v příloze II a zajistí 

provedení příslušného postupu posouzení shody uvedeného v článku 17. 

Byl-li soulad pyrotechnického výrobku s příslušnými požadavky takovým 

postupem prokázán, vypracují výrobci EU prohlášení o shodě a připojí 

označení CE. 
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§ 18 odst. 4 Výrobce uchovává dokumentaci stanovenou u jednotlivých 

postupů posuzování shody v nařízení vlády a EU prohlášení  o 

shodě nejméně po dobu 10 let po uvedení pyrotechnického 

výrobku na trh. 

32013L0029 Článek 8 odst. 3 

Výrobci uchovávají technickou dokumentaci a EU prohlášení o shodě po 

dobu deseti let po uvedení pyrotechnického výrobku na trh. 

§ 18 odst. 5   

Výrobce zajistí, aby výrobní proces a jeho kontrola byly ve 

shodě s typem uvedeným v certifikátu a s požadavky tohoto 

zákona. 

32013L0029 Příloha II modul C2 odst. 2Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby 

výrobní proces a jeho kontrola zajišťovaly shodu vyráběných pyrotechnických 

výrobků s typem popsaným v certifikátu EU přezkoušení typu a s požadavky 

této směrnice, které se na ně vztahují 

§ 18 odst. 6 Výrobce je povinen používat schválený systém jakosti pro 

výrobu, výstupní kontrolu, konstrukci a zkoušky a o změnách 

informuje oznámený subjekt. 

32013L0029 Příloha II modul D odst. 2 

Výrobce používá schválený systém jakosti pro výrobu, výstupní kontrolu a 

zkoušky dotčených pyrotechnických výrobků podle bodu 3 a podléhá dohledu 

podle bodu 4. 

§ 18 odst. 7 V případě sériové výroby je povinen používat výrobce postupy 

zajišťující shodu s tímto zákonem. 

 

32013L0029 Článek 8, odst. 4 

Výrobci zajistí, že se používají postupy, díky kterým sériová výroba zůstane 

ve shodě s touto směrnicí. 

§ 19 odst. 1 Výrobce, za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů, 

provádí na základě pokynu kontrolního orgánu zkoušky a 

ověřování pyrotechnických výrobků dodávaných na trh. O 

těchto zkouškách, ověřování a jejich výsledcích průběžně 

informuje distributory. 

32013L0029 Článek 8 odst. 4 

Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která pyrotechnický výrobek představuje, 

provádějí výrobci za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů na 

odůvodněnou žádost příslušných orgánů zkoušky vzorků pyrotechnických 

výrobků dodávaných na trh a šetření a případně vedou knihy stížností, 

nevyhovujících pyrotechnických výrobků a stažení pyrotechnických výrobků z 

oběhu a průběžně o těchto kontrolách informují distributory. 

§ 19 odst. 2 Výrobce vede evidenci stížností uživatelů pyrotechnických 

výrobků, nevyhovujících pyrotechnických výrobků a 

pyrotechnických výrobků stažených z oběhu. 

32013L0029 Článek 8 odst. 4 

Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která pyrotechnický výrobek představuje, 

provádějí výrobci za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů na 

odůvodněnou žádost příslušných orgánů zkoušky vzorků pyrotechnických 

výrobků dodávaných na trh a šetření a případně vedou knihy stížností, 

nevyhovujících pyrotechnických výrobků a stažení pyrotechnických výrobků z 

oběhu a průběžně o těchto kontrolách informují distributory. 

§ 19 odst. 3 Výrobce uvede na pyrotechnickém výrobku, nebo není-li to 

možné, na obalu nebo v dokladu přiloženém k výrobku své 

jméno a příjmení, obchodní firmu, popřípadě ochrannou 

známku a kontaktní adresu. Adresa musí obsahovat jediné 

místo, na kterém lze výrobce kontaktovat. 

32013L0029 Článek 8 odst. 6 

Výrobci uvedou na pyrotechnickém výrobku, nebo není-li to možné, na obalu 

nebo v dokladu přiloženém k výrobku své jméno, svůj zapsaný obchodní 

název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze 

kontaktovat. Adresa musí uvádět jediné místo, na kterém lze výrobce 

kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce, který je snadno 

srozumitelný pro koncové uživatele a orgány dozoru nad trhem. 
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§ 19 odst. 4 Výrobce zajistí, aby byl k pyrotechnickému výrobku přiložen 

návod k použití ve srozumitelné formě. Tento návod k použití 

a další označení musejí být rovněž jasné, rozeznatelné a 

nesmazatelné. 

32013L0029 Článek 8 odst. 7 

Výrobci zajistí, aby byly k pyrotechnickému výrobku přiloženy v souladu s 

rozhodnutím příslušného členského státu pokyny a bezpečnostní informace v 

jazyce, kterému spotřebitelé a ostatní koncoví uživatelé snadno rozumějí. 

Tyto pokyny, bezpečnostní informace a jakákoli označení musí být jasné, 

srozumitelné a rozeznatelné. 

 

§ 19 odst. 5 Výrobce, který se domnívá nebo má důvod se domnívat, že 

pyrotechnický výrobek, který uvedl na trh, není ve shodě s 

tímto zákonem, přijme okamžitě nezbytná opatření k nápravě, 

nebo v případě potřeby opatření k jeho stažení z trhu nebo z 

oběhu.  Představuje-li takový pyrotechnický výrobek riziko, 

informuje výrobce neprodleně o této skutečnosti příslušné 

orgány členských států Unie, v nichž pyrotechnický výrobek 

dodal na trh, a uvede podrobnosti zejména o nesouladu s 

požadavky stanovenými tímto zákonem (dále jen „nesoulad“) a 

o přijatých nápravných opatřeních. 

32013L0029 Článek 8 odst. 8 

Výrobci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že pyrotechnický 

výrobek, který uvedli na trh, není ve shodě s touto směrnicí, přijmou okamžitě 

nezbytná nápravná opatření k uvedení pyrotechnického výrobku do shody, 

nebo v případě potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále pokud 

pyrotechnický výrobek představuje riziko, výrobci neprodleně informují o této 

skutečnosti příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž 

pyrotechnický výrobek dodali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o 

nesouladu a o přijatých nápravných opatřeních. 

§ 19 odst. 6 Výrobce předloží příslušnému kontrolnímu orgánu na základě 

jeho pokynu v listinné nebo elektronické podobě ve 

srozumitelné formě všechny informace a dokumentaci 

nezbytné k prokázání shody. Na základě pokynu tohoto 

kontrolního orgánu s ním výrobce spolupracuje při každém 

opatření přijatém s cílem odstranit riziko, které představuje 

pyrotechnický výrobek, který uvedl na trh. 

32013L0029 Článek 8 odst. 9 

Výrobci předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 

odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci v papírové nebo 

elektronické podobě, které jsou nezbytné k prokázání shody pyrotechnického 

výrobku s touto směrnicí, a to v jazyce, kterému tento orgán snadno rozumí. 

Na žádost tohoto orgánu s ním výrobci spolupracují při každém opatření 

přijatém s cílem odstranit rizika, která představují pyrotechnické výrobky, 

které uvedli na trh. 

§ 19 odst. 7 Výrobce je povinen spolupracovat s oznámeným subjektem při 

výkonu dohledu podle § 49 odst. 4.  
32013L0029 Článek 8 odst. 9 

Výrobci předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 

odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci v papírové nebo 

elektronické podobě, které jsou nezbytné k prokázání shody pyrotechnického 

výrobku s touto směrnicí, a to v jazyce, kterému tento orgán snadno rozumí. 

Na žádost tohoto orgánu s ním výrobci spolupracují při každém opatření 

přijatém s cílem odstranit rizika, která představují pyrotechnické výrobky, 

které uvedli na trh. 

§ 20 odst. 1 Dovozce může uvádět na trh pouze pyrotechnické výrobky, u 

kterých byla posouzena shoda. 
32013L0029 Článek 12 odst. 2 

Před uvedením pyrotechnického výrobku na trh dovozci zajistí, aby výrobce 

provedl příslušný postup posouzení shody uvedený v článku 17. Zajistí, aby 

výrobce vypracoval technickou dokumentaci, pyrotechnický výrobek nesl 

označení CE, byly k němu přiloženy požadované doklady a výrobce dodržel 

požadavky stanovené v čl. 8 odst. 5 a 6. 
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§ 20 odst. 3 Před uvedením pyrotechnického výrobku na trh dovozce 

zajistí, aby výrobce provedl příslušný postup posuzování 

shody podle  § 7. Byl-li soulad pyrotechnického výrobku s 

požadavky stanovenými v postupu posuzování shody 

prokázán podle § 7 odst. 1 písm. b) nebo c) nebo § 7 odst. 

2, zajistí dovozce, aby výrobce vydal EU prohlášení o 

shodě, aby pyrotechnický výrobek byl opatřen označením 

CE, byly k němu přiloženy požadované doklady a smluvně 

též zajistí, aby výrobce dodržel požadavky stanovené v § 

18 odst. 7 a § 19 odst. 3 a 4. 

32013L0029 Článek 12 odst. 2 

Před uvedením pyrotechnického výrobku na trh dovozci zajistí, aby 

výrobce provedl příslušný postup posouzení shody uvedený v článku 17. 

Zajistí, aby výrobce vypracoval technickou dokumentaci, pyrotechnický 

výrobek nesl označení CE, byly k němu přiloženy požadované doklady a 

výrobce dodržel požadavky stanovené v čl. 8 odst. 5 a 6. 

§ 20 odst. 4 Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že 

pyrotechnický výrobek není ve shodě se základními 

bezpečnostními požadavky stanovenými v příloze č. 2 k 

tomuto zákonu, nesmí uvést pyrotechnický výrobek na trh, 

dokud nebude zjednána náprava. Představuje-li 

pyrotechnický výrobek riziko, informuje o tom neprodleně 

výrobce a příslušný kontrolní orgán. 

32013L0029 Článek 12 odst. 2 

Domnívá-li se dovozce nebo má-li důvod se domnívat, že pyrotechnický 

výrobek není ve shodě se základními bezpečnostními požadavky 

stanovenými v příloze I, nesmí uvést pyrotechnický výrobek na trh, dokud 

nebude uveden do shody. Dále, pokud pyrotechnický výrobek představuje 

riziko, musí být výrobce, jakož i orgány dozoru nad trhem o takové 

skutečnosti dovozcem informovány. 
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§ 20 odst. 5 Dovozce uvede ve srozumitelné formě na pyrotechnickém 

výrobku, nebo není-li to možné, na obalu nebo v dokladu 

přiloženém k výrobku své jméno a příjmení, obchodní 

firmu, popřípadě ochrannou známku a kontaktní adresu. 

32013L0029 Článek 12 odst. 3 

Dovozci uvedou na pyrotechnickém výrobku, nebo není-li to možné, na 

obalu nebo v dokladu přiloženém k výrobku své jméno, svůj zapsaný 

obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku a poštovní adresu, na níž 

je lze kontaktovat. Kontaktní údaje se uvádějí v jazyce, který je snadno 

srozumitelný pro koncové uživatele a orgány dozoru nad trhem. 

§ 20 odst. 6 Dovozce zajistí, aby byl k pyrotechnickému výrobku 

přiložen návod k použití ve srozumitelné formě. 
32013L0029 Článek 12 odst. 4 

Dovozci zajistí, aby byly k pyrotechnickému výrobku přiloženy v souladu s 

rozhodnutím příslušného členského státu pokyny a bezpečnostní informace v 

jazyce, kterému spotřebitelé a ostatní koncoví uživatelé snadno rozumějí. 

§ 21 odst. 1 Dovozce, za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti 

spotřebitelů, provádí na základě pokynu příslušných orgánů 

zkoušky vzorků a ověřování pyrotechnických výrobků 

dodávaných na trh. O těchto zkouškách, ověřování a jejich 

výsledcích průběžně informuje distributory. 

32013L0029 Článek 12 odst. 6 

Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která pyrotechnický výrobek představuje, 

provádějí dovozci za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů na 

odůvodněnou žádost příslušných orgánů zkoušky vzorků pyrotechnických 

výrobků dodávaných na trh a šetření a případně vedou knihy stížností, 

nevyhovujících pyrotechnických výrobků a stažení pyrotechnických výrobků z 

oběhu a průběžně o těchto kontrolách informují distributory. 

§ 21 odst. 2 Dovozce vede evidenci stížností uživatelů pyrotechnických 

výrobků, nevyhovujících pyrotechnických výrobků a  

pyrotechnických výrobků stažených z oběhu. 

32013L0029 Článek 12 odst. 6 

Je-li to vhodné vzhledem k rizikům, která pyrotechnický výrobek představuje, 

provádějí dovozci za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů na 

odůvodněnou žádost příslušných orgánů zkoušky vzorků pyrotechnických 

výrobků dodávaných na trh a šetření a případně vedou knihy stížností, 

nevyhovujících pyrotechnických výrobků a stažení pyrotechnických výrobků z 

oběhu a průběžně o těchto kontrolách informují distributory. 

§ 21 odst. 3 Dovozce, který se domnívá nebo má důvod se domnívat, že 

pyrotechnický výrobek, který uvedl na trh, není ve shodě s 

tímto zákonem, přijme okamžitě nezbytná nápravná 

opatření k uvedení pyrotechnického výrobku do shody nebo 

v případě potřeby opatření k jeho stažení z trhu nebo z 

oběhu.  Představuje-li takový pyrotechnický výrobek riziko, 

informuje neprodleně příslušný kontrolní orgán o této 

skutečnosti a uvede podrobnosti zejména o nesouladu a o 

přijatých nápravných opatřeních. 

32013L0029 Článek 12 odst. 7 

Dovozci, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že pyrotechnický 

výrobek, který uvedli na trh, není ve shodě s touto směrnicí, přijmou okamžitě 

nezbytná nápravná opatření k uvedení pyrotechnického výrobku do shody nebo 

v případě potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud 

pyrotechnický výrobek představuje riziko, dovozci neprodleně informují o této 

skutečnosti příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž pyrotechnický 

výrobek dodávali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o 

přijatých nápravných opatřeních. 
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§ 21 odst. 4 Dovozce po dobu deseti let po uvedení pyrotechnického 

výrobku na trh uchovává kopii EU prohlášení o shodě pro 

potřeby příslušného kontrolního orgánu a zaručuje, že 

dokumentace stanovená u jednotlivých postupů posuzování 

shody v nařízení vlády může být těmto orgánům na 

požádání předložena. 

32013L0029 Článek 12 odst. 8 

Dovozci po dobu deseti let po uvedení pyrotechnického výrobku na trh 

uchovávají kopii EU prohlášení o shodě pro potřeby orgánů dozoru nad trhem 

a zaručují, že technická dokumentace může být těmto orgánům na požádání 

předložena. 

§ 21 odst. 5 Dovozce předloží příslušnému kontrolnímu orgánu na 

základě jeho pokynu v listinné nebo elektronické podobě ve 

srozumitelné formě všechny informace a dokumentaci 

nezbytné k prokázání shody.  Na základě pokynu tohoto 

kontrolního orgánu s ním dovozce spolupracuje při každém 

opatření přijatém s cílem odstranit riziko, které představuje 

pyrotechnický výrobek uvedený na trh. 

32013L0029 Článek 12 odst. 9 

Dovozci předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 

odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci v papírové nebo 

elektronické podobě nezbytné k prokázání shody pyrotechnického výrobku v 

jazyce, kterému tento orgán snadno rozumí. Na žádost tohoto orgánu s ním 

dovozci spolupracují při každém opatření přijatém s cílem odstranit rizika, 

která představují pyrotechnické výrobky, které uvedli na trh. 

§ 22 odst. 1 Distributor může dodávat na trh pouze pyrotechnické 

výrobky, u kterých byla posouzena shoda a u kterých 

nebyla překročena doba jejich použitelnosti. 

32013L0029 
 

Článek 13 odst. 2 

Před dodáním pyrotechnického výrobku na trh distributoři ověří, zda nese 

označení CE, jsou k němu přiloženy požadované doklady a pokyny a 

bezpečnostní informace v jazyce, kterému spotřebitelé a ostatní koncoví 

uživatelé v členském státě, v němž má být pyrotechnický výrobek dodán na trh, 

snadno rozumějí, a zda výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v čl. 8 

odst. 5 a 6 a v čl. 12 odst. 3. 

§ 22 odst. 2 Před dodáním pyrotechnického výrobku na trh distributor 

ověří, zda byl pyrotechnický výrobek opatřen označením 

CE, zda jsou k němu ve srozumitelné formě přiloženy 

požadované doklady a zda výrobce nebo dovozce zajistili, 

aby pyrotechnický výrobek obsahoval označení v souladu s 

tímto zákonem. 

32013L0029 
 

Článek 13 odst. 2 

Před dodáním pyrotechnického výrobku na trh distributoři ověří, zda nese 

označení CE, jsou k němu přiloženy požadované doklady a pokyny a 

bezpečnostní informace v jazyce, kterému spotřebitelé a ostatní koncoví 

uživatelé v členském státě, v němž má být pyrotechnický výrobek dodán na trh, 

snadno rozumějí, a zda výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v čl. 8 

odst. 5 a 6 a v čl. 12 odst. 3. 

§ 22 odst. 3 Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že 

pyrotechnický výrobek není ve shodě se základními 

bezpečnostními požadavky stanovenými v příloze č. 2 k 

tomuto zákonu, nesmí dodat pyrotechnický výrobek na trh, 

dokud nebude zjednána náprava. Pokud pyrotechnický 

výrobek představuje riziko, informuje o tom neprodleně 

distributor výrobce nebo dovozce a příslušný kontrolní 

orgán. 

32013L0029 Článek 13 odst. 2 

Domnívá-li se distributor nebo má-li důvod se domnívat, že pyrotechnický 

výrobek není ve shodě se základními bezpečnostními požadavky stanovenými v 

příloze I, nesmí dodat pyrotechnický výrobek na trh, dokud nebude uveden do 

shody. Dále, pokud pyrotechnický výrobek představuje riziko, informuje o tom 

distributor výrobce nebo dovozce, jakož i orgány dozoru nad trhem. 

§ 22 odst. 4 Distributor, který se domnívá nebo má důvod se domnívat, 

že pyrotechnický výrobek, který dodal na trh, není ve shodě 

s tímto zákonem, zajistí, aby byla přijata nezbytná nápravná 

32013L0029 Článek 13 odst. 4 

Distributoři, kteří se domnívají nebo mají důvod se domnívat, že pyrotechnický 

výrobek, který dodali na trh, není ve shodě s touto směrnicí, zajistí, že budou 
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opatření k uvedení pyrotechnického výrobku do shody nebo 

v případě potřeby opatření k jeho stažení z trhu nebo z 

oběhu. Představuje-li takový pyrotechnický výrobek riziko, 

informuje neprodleně příslušný kontrolní orgán a uvede 

podrobnosti o nesouladu a o přijatých nápravných 

opatřeních. 

přijata nezbytná nápravná opatření k uvedení pyrotechnického výrobku do 

shody nebo v případě potřeby k jeho stažení z trhu nebo z oběhu. Dále, pokud 

pyrotechnický výrobek představuje riziko, informují o tom distributoři 

neprodleně příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž pyrotechnický 

výrobek dodávali na trh, a uvedou podrobnosti zejména o nesouladu a o 

přijatých nápravných opatřeních. 

§ 22 odst. 5 Distributor předloží příslušnému kontrolnímu orgánu na 

základě jeho pokynu v listinné nebo elektronické podobě ve 

srozumitelné formě všechny informace a dokumentaci 

nezbytné k prokázání shody pyrotechnického výrobku s 

technickými požadavky. Na základě pokynu tohoto 

kontrolního orgánu s ním distributor spolupracuje při 

přijímání opatření za účelem odstranění rizika, která 

představují pyrotechnické výrobky dodané na trh. 

32013L0029 Článek 13 odst. 5 

Distributoři předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho 

odůvodněné žádosti všechny informace a dokumentaci v papírové nebo 

elektronické podobě nezbytné k prokázání shody pyrotechnického výrobku. Na 

žádost tohoto orgánu s ním distributoři spolupracují při každém opatření 

přijatém s cílem odstranit rizika, která představují pyrotechnické výrobky, které 

dodali na trh. 

§ 23 Pokud dovozce nebo distributor uvede pyrotechnický 

výrobek na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou 

nebo pokud upraví pyrotechnický výrobek, jenž byl na trh 

již uveden, takovým způsobem, který může ovlivnit jeho 

shodu s požadavky tohoto zákona, je v takovém případě 

považován za výrobce a vztahují se na něj povinnosti 

výrobce podle § 18 a § 19. 

32013L0029 

 

 

 

 
 

Článek 14 

Dovozce nebo distributor je pro účely této směrnice považován za výrobce a 

vztahují se na něj povinnosti výrobce podle článku 8, pokud uvede 

pyrotechnický výrobek na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou 

nebo pokud upraví pyrotechnický výrobek, jenž byl na trh již uveden, takovým 

způsobem, který může ovlivnit jeho shodu s požadavky této směrnice. 

§ 30 Pyrotechnické výrobky vyrobené za účelem výzkumu, 

vývoje a zkoušení, které nejsou v souladu s ustanoveními 

tohoto zákona, může oprávněný držitel používat pouze k 

výzkumu, vývoji a zkoušení a pouze, pokud jsou viditelně 

opatřeny označením s informací o tom, že neodpovídají 

tomuto zákonu a jsou určeny pouze k výzkumu, vývoji a 

zkoušení. 

32013L0029 

 

Článek 4 odst. 4 

Členské státy nesmějí bránit volnému pohybu a používání pyrotechnických 

výrobků vyrobených za účelem výzkumu, vývoje a zkoušení, které nejsou ve 

shodě s touto směrnicí, pokud jsou viditelně opatřeny označením s informací o 

tom, že neodpovídají této směrnici a jsou určeny pouze k výzkumu, vývoji a 

zkoušení. 

§ 36 odst. 1 Hospodářský subjekt může dodávat na trh pyrotechnické 

výrobky kategorie P2, T2 nebo F4 pouze osobám s 

odbornou způsobilostí. 

32013L0029 Článek 7 odst. 3 

Výrobci, dovozci a distributoři nesmějí dodávat na trh níže uvedené 

pyrotechnické výrobky osobám jiným než osobám s odbornými znalostmi:  

a) zábavní pyrotechnika kategorie F4;  

b) divadelní pyrotechnické výrobky kategorie T2 a ostatní pyrotechnické 

výrobky kategorie P2. 

§ 42, odst. 1 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví (dále jen „oznamující orgán“) zajišťuje 

stanovení a provádění nezbytných postupů pro oznamování 

oznámených subjektů Evropské komisi (dále jen „Komise“) 

32013L0029 Článek 22 odst. 1 

Členské státy určí oznamující orgán odpovědný za stanovení a provádění 

nezbytných postupů pro posuzování a oznamování subjektů posuzování shody 

a kontrolu oznámených subjektů, včetně souladu s článkem 27. 
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a jiným členským státům Unie podle tohoto zákona a 

provádí kontrolu oznámených subjektů. Oznamujícím 

orgánem je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 

státní zkušebnictví. 

§ 42, odst. 2 Oznamující orgán musí být na oznámených subjektech 

nezávislý, objektivní a nestranný, a v případech podle § 

11 odst. 4 musí od oznámeného subjektu převzít rejstřík 

pyrotechnických výrobků a po dobu 10 let ode dne 

převzetí jej zpřístupňovat způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. 

32013L0029 Článek 23 odst. 1 

Oznamující orgán je zřízen takovým způsobem, aby nedocházelo k žádným 

střetům zájmů se subjekty posuzování shody.  

Článek 23 odst. 2 

Oznamující orgán je organizován a funguje tak, aby zabezpečil objektivitu a 

nestrannost svých činností.  

Článek 23 odst. 3 

Oznamující orgán je organizován takovým způsobem, aby každé rozhodnutí o 

oznámení subjektu posuzování shody bylo přijato příslušnými osobami,jinými 

než osobami, které provedly posouzení shody. 

Článek 23 odst. 4 

Oznamující orgán nenabízí ani neposkytuje žádné činnosti, které provádějí 

subjekty posuzování shody, ani neposkytuje poradenské služby na komerčním 

nebo konkurenčním základě. 

Článek 23 odst. 5 

Oznamující orgán zachovává důvěrnost získaných informací.  

 

Článek 23 odst. 6 

Oznamující orgán má k dispozici dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků, 

aby mohl řádně vykonávat své povinnosti.  

 

§ 43, odst. 1 Oznámený subjekt musí být nezávislý na hospodářském 

subjektu a osobě s odbornou způsobilostí a nesmí mít vztah 

k pyrotechnickému výrobku, který posuzuje. 

32013L0029 Článek 25 odst. 3 

Subjekt posuzování shody je třetí stranou nezávislou na organizaci nebo 

pyrotechnickém výrobku, který posuzuje. 

§ 43, odst. 2 Členové orgánů oznámeného subjektu, je-li oznámeným 

subjektem právnická osoba, nebo vedení orgánu státní 

správy, je-li oznámeným subjektem orgán státní správy, a 

osoby oznámeného subjektu zajišťující provádění úkolů v 

rámci posuzování shody 

a) nesmějí být osobami, které navrhují, vyrábějí, 

dodávají, instalují, nakupují, vlastní, používají nebo udržují 

pyrotechnické výrobky nebo výbušné látky, ani zástupci 

jakékoli z těchto stran. To nevylučuje používání 

pyrotechnických výrobků nebo výbušných látek, které jsou 

32013L0029 Článek 25 odst. 4 

Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci odpovědní za 

provádění úkolů v rámci posuzování shody nesmí být osobami, které navrhují, 

vyrábějí, dodávají, instalují, nakupují, vlastní, používají nebo udržují 

pyrotechnické výrobky nebo výbušné látky, ani zástupci jakékoli z těchto stran. 

To nevylučuje používání pyrotechnických výrobků nebo výbušných látek, které 

jsou nezbytné pro činnost subjektu posuzování shody, ani používání 

pyrotechnických výrobků k osobním účelům. 

Subjekt posuzování shody, jeho nejvyšší vedení a pracovníci odpovědní za 

provádění úkolů v rámci posuzování shody se nesmějí přímo podílet na 
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nezbytné pro činnost oznámeného subjektu, ani používání 

pyrotechnických výrobků pro osobní potřebu,  

 

b) nesmějí se přímo podílet na projektování, výrobě 

nebo konstrukci, uvádění na trh, instalaci, používání nebo 

údržbě pyrotechnických výrobků nebo výbušných látek ani 

zastupovat strany, které se těmito činnostmi zabývají. 

Nesmějí také vykonávat žádnou činnost, která by mohla 

ovlivnit jejich nezávislý úsudek nebo důvěryhodnost ve 

vztahu k činnostem posuzování shody, pro něž byly tyto 

osoby oznámeny. To platí zejména pro poradenské služby. 

projektování, výrobě nebo konstrukci, uvádění na trh, instalaci, používání nebo 

údržbě pyrotechnických výrobků nebo výbušných látek ani zastupovat strany, 

které se těmito činnostmi zabývají. Nesmějí vykonávat žádnou činnost, která by 

mohla ohrozit jejich nezávislý úsudek nebo důvěryhodnost ve vztahu k 

činnostem posuzování shody, pro něž byly tyto osoby oznámeny. To platí 

zejména pro poradenské služby. 

§ 43, odst. 3 Oznámený subjekt a osoby zajišťující provádění úkolů v 

rámci posuzování shody jsou povinni provést posuzování 

shody na nejvyšší úrovni profesionální důvěryhodnosti a 

požadované technické způsobilosti v konkrétní oblasti a 

nesmějí být vystaveni zejména finančním tlakům a 

podnětům, které by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo 

výsledky jejich činností posuzování shody, především ze 

strany osob nebo skupin osob, které mají na výsledcích 

těchto činností zájem. 

32013L0029 Článek 25 odst. 5 

Subjekt posuzování shody a jeho pracovníci provádějí posuzování shody na 

nejvyšší úrovni profesionální důvěryhodnosti a požadované technické 

způsobilosti v konkrétní oblasti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům a 

podnětům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo 

výsledky jejich činností posuzování shody, zejména ze strany osob nebo skupin 

osob, které mají na výsledcích těchto činností zájem. 

§ 43, odst. 4 Oznámený subjekt je povinen 

a) být schopen provádět všechny úkoly v rámci 

posuzování shody, které tomuto subjektu ukládá tento 

zákon a pro něž byl oznámen, ať již tyto úkoly provádí sám 

nebo jsou prováděny v jeho zastoupení a na jeho 

odpovědnost, 

b) zajistit, že činnosti jeho dceřiných společností 

nebo subdodavatelů neohrožují důvěrnost, objektivitu a 

nestrannost jeho činností posuzování shody, 

c) mít vždy a pro každý postup posuzování shody a 

pro každý druh nebo kategorii pyrotechnických výrobků, 

pro něž byl oznámen, k dispozici, 

1. potřebné osoby s odbornými znalostmi a 

dostatečnými zkušenostmi potřebnými k plnění úkolů 

souvisejících s posuzováním shody, 

2. potřebné popisy postupů, podle nichž je 

posuzování shody prováděno, aby byla zajištěna 

transparentnost těchto postupů a možnost jejich 

zopakování; musí uplatňovat náležité postupy pro rozlišení 

mezi úkoly, jež vykonává jako oznámený subjekt, a dalšími 

32013L0029 Článek 25 odst. 6 

Subjekt posuzování shody musí být schopen provádět všechny úkoly v rámci 

posuzování shody, které tomuto subjektu ukládá příloha II a pro něž byl 

oznámen, ať již tyto úkoly provádí subjekt posuzování shody sám, nebo jsou 

prováděny jeho jménem a na jeho odpovědnost. 

Subjekt posuzování shody musí mít vždy a pro každý postup posuzování shody 

a pro každý druh nebo kategorii pyrotechnických výrobků, pro něž byl 

oznámen, k dispozici: 

a) potřebné pracovníky s odbornými znalostmi a dostatečnými zkušenostmi 

potřebnými k plnění úkolů souvisejících s posuzováním shody; 

b) potřebné popisy postupů, podle nichž je posuzování shody prováděno, aby 

byla zajištěna transparentnost těchto postupů a možnost jejich zopakování; 

musí uplatňovat náležitou politiku a postupy pro rozlišení mezi úkoly, jež 

vykonává jako oznámený subjekt, a dalšími činnostmi; 

c) potřebné postupy pro výkon činností, jež řádně zohledňují velikost a 

strukturu podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti dané technologie 

výrobku a hromadnou nebo sériovou povahu výrobního procesu. 
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činnostmi, 

3. potřebné postupy pro výkon činností, jež řádně 

zohledňují rozsah a strukturu podnikání, v němž 

posuzovaný subjekt působí, míru složitosti dané 

technologie výrobku a hromadnou nebo sériovou povahu 

výrobního procesu, 

d) mít prostředky nezbytné k řádnému provádění 

technických a administrativních úkolů spojených s 

posuzováním shody a mít přístup k veškerému potřebnému 

vybavení nebo zařízení, 

e) být nestranný, a to včetně členů jeho orgánů, je-li 

právnickou osobou, nebo vedení orgánu státní správy, je-li 

orgánem státní správy, a osob odpovědných za provádění 

úkolů v rámci posuzování shody; odměňování nejvyššího 

vedení a osob oznámeného subjektu odpovědných za 

provádění úkolů v rámci posuzování shody nesmí záviset na 

počtu provedených posouzení nebo na jejich výsledcích. 

Subjekt posuzování shody musí mít prostředky nezbytné k řádnému provádění 

technických a administrativních úkolů spojených s posuzováním shody a musí 

mít přístup k veškerému potřebnému vybavení nebo zařízení. 

 

Článek 25, odst. 4 

Subjekt posuzování shody musí zaručit, že činnosti jeho dceřiných společností 

nebo subdodavatelů neohrožují důvěrnost, objektivitu a nestrannost jeho 

činností posuzování shody. 

 

Článek 25, odst. 8 

Musí být zaručena nestrannost subjektu posuzování shody, jeho nejvyššího 

vedení a pracovníků odpovědných za provádění úkolů v rámci posuzování 

shody. 

Odměňování nejvyššího vedení a pracovníků subjektu posuzování shody 

odpovědných za provádění úkolů v rámci posuzování shody nezávisí na počtu 

provedených posouzení nebo na jejich výsledcích.    

§ 43, odst. 5 Osoby zajišťující provádění úkolů v rámci posuzování 

shody jsou povinny 

a) mít technické a odborné vzdělání týkající se všech 

činností spojených s posuzováním shody, pro které byl 

subjekt posuzování shody oznámen, 

b) mít znalost požadavků souvisejících s 

posuzováním, které provádějí, a odpovídající pravomoc 

toto posuzování provádět, 

c) mít znalosti základních bezpečnostních požadavků 

stanovených v příloze č. 2 k tomuto zákonu, příslušných 

harmonizovaných norem a ustanovení harmonizačních 

předpisů Unie a souvisejících právních předpisů, 

d) být schopny vypracovávat certifikáty, záznamy a 

zprávy prokazující, že byla posouzení provedena. 

32013L0029 Článek 25 odst. 7 

Pracovníci odpovědní za provádění úkolů v rámci posuzování shody musí: 

a) mít přiměřené technické a odborné vzdělání týkající se všech činností 

spojených s posuzováním shody, pro které byl subjekt posuzování shody 

oznámen; 

b) mít uspokojivou znalost požadavků souvisejících s posuzováním, které 

provádějí, a odpovídající pravomoc toto posuzování provádět; 

c) mít náležité znalosti základních bezpečnostních požadavků stanovených v 

příloze I, příslušných harmonizovaných norem a příslušných ustanovení 

harmonizačních právních předpisů Unie a vnitrostátních právních předpisů a 

rozumět jim; 

d) být schopni vypracovávat certifikáty, záznamy a zprávy prokazující, že byla 

posouzení provedena. 

§ 43, odst. 6 Oznámený subjekt uzavře pojištění odpovědnosti za újmu, 

kterou svojí činností může způsobit, a to podle stupně 

rizikovosti výrobků, které bude jako oznámený subjekt 

posuzovat. 

32013L0029 Článek 25 odst. 9 

Subjekt posuzování shody uzavře pojištění odpovědnosti za škodu, pokud tuto 

odpovědnost nepřevzal stát v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo 

pokud není za posuzování shody přímo odpovědný sám členský stát. 

§ 43, odst. 7 Oznámený subjekt zajistí, že osoby zajišťující provádění 

úkolů v rámci posuzování shody budou zachovávat 

povinnost mlčenlivosti, pokud jde o veškeré informace, 

32013L0029 Článek 25 odst. 10 

Pracovníci subjektu posuzování shody jsou povinni zachovávat služební 

tajemství, pokud jde o veškeré informace, které získali při plnění svých úkolů 
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které získaly při plnění svých úkolů s výjimkou styku s 

příslušnými orgány členského státu Unie, v němž 

vykonávají svou činnost.  Oznámený subjekt zajistí ochranu 

důvěrných obchodních informací. 

podle přílohy II nebo podle jakéhokoli ustanovení vnitrostátních právních 

předpisů, kterým se tato příloha provádí, s výjimkou styku s příslušnými orgány 

členského státu, v němž vykonávají svou činnost. Důvěrné obchodní informace 

musí být chráněny. 

§ 43, odst. 8 Oznámený subjekt se podílí na příslušných normalizačních 

činnostech a na činnostech Fóra oznámených subjektů na 

pyrotechnické výrobky zřízeného podle předpisu Unie16). 

32013L0029 Článek 25 odst. 11 

Subjekt posuzování shody se podílí na příslušných normalizačních činnostech a 

na činnostech koordinační skupiny oznámeného subjektu zřízené podle 

příslušných harmonizačních právních předpisů Unie nebo zajistí, aby byli jeho 

pracovníci odpovědní za provádění úkolů v rámci posuzování shody o těchto 

činnostech informováni, a používá jakožto všeobecné pokyny správní 

rozhodnutí a dokumenty, které jsou výsledkem práce této skupiny. 

§ 44 V případě, že oznámený subjekt prokáže, že splňuje kritéria 

stanovená příslušnými harmonizovanými normami nebo 

jejich částmi, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním 

věstníku Evropské unie, má se za to, že splňuje požadavky 

stanovené v § 43 v rozsahu, v němž se harmonizované 

normy na tyto požadavky vztahují. 

32013L0029 Článek 26 

Pokud subjekt posuzování shody prokáže, že splňuje kritéria stanovená 

příslušnými harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na něž byly 

zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, předpokládá se, že 

splňuje požadavky stanovené v článku 25 v rozsahu, v němž se harmonizované 

normy na tyto požadavky vztahují. 

§ 45, odst. 1 Pokud oznámený subjekt zadá konkrétní úkoly týkající se 

posuzování shody subdodavateli nebo dceřiné společnosti, 

musí zajistit, aby subdodavatel nebo dceřiná společnost 

splnil požadavky stanovené v § 43. O zadání těchto úkolů 

informuje odpovídajícím způsobem oznamující orgán. 

32013L0029 Článek 27 odst. 1 

Pokud oznámený subjekt zadá konkrétní úkoly týkající se posuzování shody 

subdodavateli nebo dceřiné společnosti, zajistí, že subdodavatel nebo dceřiná 

společnost splňuje požadavky stanovené v článku 25, a informuje o tom 

oznamující orgán. 

§ 45, odst. 2 Oznámený subjekt je plně odpovědný za úkoly provedené 

subdodavateli nebo dceřinými společnostmi bez ohledu na 

to, kde jsou tito subdodavatelé nebo dceřiné společnosti 

usazeny. 

32013L0029 Článek 27 odst. 2 

Oznámené subjekty nesou plnou odpovědnost za úkoly provedené 

subdodavateli nebo dceřinými společnostmi bez ohledu na to, kde jsou tito 

subdodavatelé nebo dceřiné společnosti usazeny. 

§ 45, odst. 3 Činnosti lze zadat subdodavateli nebo dceřiné společnosti 

pouze se souhlasem žadatele o posuzování shody. 
32013L0029 Článek 27 odst. 3 

Činnosti lze zadat subdodavateli nebo dceřiné společnosti pouze se souhlasem 

zákazníka. 

§ 45, odst. 4 Oznámený subjekt uchovává příslušné doklady týkající se 

posouzení kvalifikací subdodavatele nebo dceřiné 

společnosti a práce provedené subdodavatelem nebo 

dceřinou společností. 

32013L0029 Článek 27 odst. 4 

Oznámený subjekt uchovává pro potřebu oznamujícího orgánu příslušné 

doklady týkající se posouzení kvalifikací subdodavatele nebo dceřiné 

společnosti a práce provedené subdodavatelem nebo dceřinou společností 

podle přílohy II. 

§ 46, odst. 1 Žádost o oznámení podává žadatel oznamujícímu orgánu. 32013L0029 Článek 28 odst. 1 

Subjekt posuzování shody podává žádost o oznámení oznamujícímu orgánu 

členského státu, v němž je usazen. 
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§ 46, odst. 2 Součástí žádosti o oznámení je popis činnosti, postupu 

posuzování shody, posuzování shody a popis 

pyrotechnického výrobku, pro nějž se subjekt prohlašuje za 

odborně způsobilý. Žádost dále obsahuje osvědčení o 

akreditaci17) vydané vnitrostátním akreditačním orgánem18), 

které potvrzuje, že oznámený subjekt splňuje požadavky 

stanovené v § 43. 

32013L0029 Článek 28 odst. 2 

Součástí žádosti o oznámení je popis činností posuzování shody, modulu nebo 

modulů posuzování shody a pyrotechnického výrobku nebo výrobků, pro něž 

se subjekt prohlašuje za odborně způsobilý, jakož i osvědčení o akreditaci, 

pokud existuje, vydané vnitrostátním akreditačním orgánem, které potvrzuje, že 

subjekt posuzování shody splňuje požadavky stanovené v článku 25. 

§ 46, odst. 3 Nepředloží-li žadatel o oznámení osvědčení o akreditaci, 

poskytne oznamujícímu orgánu veškeré doklady nezbytné k 

posouzení, uznání a pravidelné kontrole svého souladu s 

požadavky stanovenými v § 43. 

32013L0029 Článek 28 odst. 3 

Nemůže-li dotčený subjekt posuzování shody předložit osvědčení o akreditaci, 

poskytne oznamujícímu orgánu veškeré doklady nezbytné k ověření, uznání a 

pravidelné kontrole svého souladu s požadavky stanovenými v článku 25. 
16)   Čl. 2 odst. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008. 
17)       Čl. 2 odst. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008. 
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§ 46, odst. 5 Pokud Komise ani žádný z členských států Unie 

nevznese ve lhůtě stanovené v § 47 odst. 4 proti 

oznámení námitku, oznámený subjekt zahájí svoji 

činnost posuzování shody na základě zveřejnění 

oznámeného subjektu Komisí19). Oznamující orgán 

vydá žadateli nejpozději do 2 pracovních dnů od 

zveřejnění oznámeného subjektu Komisí doklad o 

vzniku oprávnění. Oznamující orgán následně zveřejní 

ve Věstníku oznamujícího orgánu oznámení o vzniku 

oprávnění, včetně rozsahu oprávnění, data, od kterého 

může subjekt provádět činnosti oznámeného subjektu, 

identifikačního čísla oznámeného subjektu a čísla a 

data vydání dokladu o vzniku oprávnění. 

32013L0029 Článek 29 odst. 5 

Dotčený subjekt může vykonávat činnosti oznámeného subjektu, pouze pokud 

Komise nebo ostatní členské státy proti tomu nevznesly námitky do dvou týdnů 

po oznámení, pokud se použije osvědčení o akreditaci, nebo do dvou měsíců po 

oznámení, pokud se akreditace nepoužije. Pouze takový subjekt se pro účely 

této směrnice považuje za oznámený subjekt. 

 

§ 46, odst. 6 Pokud Komise nebo některý členský stát Unie vznese 

ve lhůtě stanovené v § 47 odst. 4 proti oznámení 

námitku, oznamující orgán vyzve žadatele, aby přijal 

vhodná opatření za účelem odstranění nedostatků, a 

poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu. Odstraní-li 

žadatel nedostatky v určené lhůtě, sdělí tuto skutečnost 

bez zbytečného odkladu oznamujícímu orgánu. Pokud 

oznamující orgán dospěje k závěru, že žadatel 

nedostatky odstranil, provede znovu oznámení. Jestliže 

žadatel v určené lhůtě nedostatky neodstraní, 

oznamující orgán žádost zamítne. 

32013L0029 Článek 29 odst. 5 

Dotčený subjekt může vykonávat činnosti oznámeného subjektu, pouze pokud 

Komise nebo ostatní členské státy proti tomu nevznesly námitky do dvou týdnů 

po oznámení, pokud se použije osvědčení o akreditaci, nebo do dvou měsíců po 

oznámení, pokud se akreditace nepoužije. Pouze takový subjekt se pro účely 

této směrnice považuje za oznámený subjekt. 

 

§ 47 odst. 1 Oznámení Komisi a ostatním členským státům Unie 

provede oznamující orgán elektronicky způsobem 

určeným Komisí 

32013L0029 Článek 29 odst. 2 

K oznámení Komisi a ostatním členským státům využijí elektronický nástroj 

pro oznamování vyvinutý a spravovaný Komisí. 

§ 47 odst. 2 Oznámení obsahuje veškeré podrobnosti o příslušných 

činnostech posuzování shody, postupu nebo postupech 

posuzování shody a pyrotechnickém výrobku a 

příslušné potvrzení o odborné způsobilosti. 

32013L0029 Článek 29 odst. 3 

Oznámení obsahuje veškeré podrobnosti o příslušných činnostech posuzování 

shody, modulu nebo modulech posuzování shody a pyrotechnickém výrobku 

nebo výrobcích a příslušné potvrzení o odborné způsobilosti. 

§ 47 odst. 3 Pokud se oznámení nezakládá na osvědčení o 

akreditaci uvedeném v § 46 odst. 2, poskytne 

oznamující orgán Komisi a ostatním členským státům 

Unie doklady, které prokazují odbornou způsobilost 

oznámeného subjektu a zavedená opatření k zajištění 

toho, aby byl subjekt pravidelně kontrolován a i v 

budoucnu splňoval požadavky stanovené v § 43. 

32013L0029 Článek 29 odst. 4 

Pokud se oznámení nezakládá na osvědčení o akreditaci uvedeném v čl. 28 

odst. 2, poskytne oznamující orgán Komisi a ostatním členským státům 

doklady, které prokazují odbornou způsobilost subjektu posuzování shody a 

zavedená opatření k zajištění toho, aby byl subjekt pravidelně kontrolován a i v 

budoucnu splňoval požadavky stanovené v článku 25. 
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§ 47 odst. 4 Právnická osoba nebo orgán státní správy mohou 

vykonávat činnosti oznámeného subjektu, pouze 

nevznesly-li Komise nebo ostatní členské státy Unie 

proti tomu námitky do 2 týdnů po oznámení, pokud se 

použije osvědčení o akreditaci, nebo do dvou měsíců 

po oznámení, pokud se akreditace nepoužije. Pouze 

takový subjekt se pro účely tohoto zákona považuje za 

oznámený subjekt. 

32013L0029 Článek 29 odst. 5 

Dotčený subjekt může vykonávat činnosti oznámeného subjektu, pouze pokud 

Komise nebo ostatní členské státy proti tomu nevznesly námitky do dvou týdnů 

po oznámení, pokud se použije osvědčení o akreditaci, nebo do dvou měsíců po 

oznámení, pokud se akreditace nepoužije. Pouze takový subjekt se pro účely 

této směrnice považuje za oznámený subjekt. 

§ 47 odst. 5 Oznamující orgán oznámí Komisi a ostatním členským 

státům Unie jakékoli následné významné změny 

oznámení. 

32013L0029 Článek 29 odst. 6 

Oznamující orgán oznámí Komisi a ostatním členským státům jakékoli 

následné významné změny oznámení. 
18)  Čl. 30, odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU.
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§ 48 odst. 1 Pokud oznamující orgán zjistí, že oznámený 

subjekt již nesplňuje požadavky stanovené v § 

43 nebo neplní své povinnosti, rozhodne o 

omezení, pozastavení nebo zrušení účinnosti 

oprávnění podle § 46, a to podle toho, jak je 

neplnění těchto požadavků nebo povinností 

závažné. 

32013L0029 Článek 31 odst. 1 

Pokud oznamující orgán zjistí nebo je upozorněn na to, že oznámený subjekt 

již nesplňuje požadavky stanovené v článku 25 nebo neplní své povinnosti, 

omezí, pozastaví nebo případně zruší oznámení podle toho, jak je neplnění 

těchto požadavků nebo povinností závažné. Informuje o tom neprodleně 

Komisi a ostatní členské státy. 

§ 48 odst. 2 Odvolání proti rozhodnutí oznamujícího 

orgánu o pozastavení účinnosti oprávnění, 

omezení oprávnění nebo jeho zrušení nemá 

odkladný účinek. Oznamující orgán rozhodne 

o pozastavení účinnosti oprávnění, omezení 

oprávnění nebo jeho zrušení též na žádost 

oznámeného subjektu. Oznámení o pozastavení 

účinnosti oprávnění, omezení oprávnění nebo 

jeho zrušení zveřejní oznamující orgán ve 

Věstníku oznamujícího orgánu. 

32013L0029 Článek 31 odst. 1 

Pokud oznamující orgán zjistí nebo je upozorněn na to, že oznámený subjekt 

již nesplňuje požadavky stanovené v článku 25 nebo neplní své povinnosti, 

omezí, pozastaví nebo případně zruší oznámení podle toho, jak je neplnění 

těchto požadavků nebo povinností závažné. Informuje o tom neprodleně 

Komisi a ostatní členské státy. 

Článek 31 odst. 2 

V případě omezení, pozastavení nebo zrušení oznámení nebo v případě, že 

oznámený subjekt ukončil svou činnost, zajistí oznamující členský stát, aby 

byly podklady tohoto subjektu buď zpracovány jiným oznámeným 

subjektem, nebo byly k dispozici příslušným oznamujícím orgánům a 

orgánům dozoru nad trhem na vyžádání. 

§ 48 odst. 3 V rozhodnutí o pozastavení účinnosti nebo 

omezení oprávnění stanoví oznamující orgán 

lhůtu pro zjednání nápravy. Zjedná-li 

oznámený subjekt nápravu, sdělí tuto 

skutečnost bez zbytečného odkladu 

oznamujícímu orgánu. Považuje-li oznamující 

orgán zjednání nápravy za dostatečné, 

rozhodnutí o pozastavení účinnosti nebo 

omezení oprávnění zruší. Jestliže oznámený 

subjekt ve stanovené přiměřené lhůtě nápravu 

nezjedná, rozhodne oznamující orgán o zrušení 

oprávnění. 

32013L0029 Článek 31 odst. 1 

Pokud oznamující orgán zjistí nebo je upozorněn na to, že oznámený subjekt 

již nesplňuje požadavky stanovené v článku 25 nebo neplní své povinnosti, 

omezí, pozastaví nebo případně zruší oznámení podle toho, jak je neplnění 

těchto požadavků nebo povinností závažné. Informuje o tom neprodleně 

Komisi a ostatní členské státy. 

Článek 31 odst. 2 

V případě omezení, pozastavení nebo zrušení oznámení nebo v případě, že 

oznámený subjekt ukončil svou činnost, zajistí oznamující členský stát, aby 

byly podklady tohoto subjektu buď zpracovány jiným oznámeným 

subjektem, nebo byly k dispozici příslušným oznamujícím orgánům a 

orgánům dozoru nad trhem na vyžádání. 

§ 48 odst. 4 V případě, že bylo oznámenému subjektu 

pravomocně zrušeno, pozastaveno nebo 

omezeno jeho oprávnění, je tento subjekt 

povinen odevzdat oznamujícímu orgánu 

veškeré dokumenty týkající se provádění 

činností oznámeného subjektu. V případě 

pravomocného rozhodnutí o pozastavení 

32013L0029 Článek 31 odst. 2 

V případě omezení, pozastavení nebo zrušení oznámení nebo v případě, že 

oznámený subjekt ukončil svou činnost, zajistí oznamující členský stát, aby 

byly podklady tohoto subjektu buď zpracovány jiným oznámeným 

subjektem, nebo byly k dispozici příslušným oznamujícím orgánům a 

orgánům dozoru nad trhem na vyžádání. 
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účinnosti oprávnění je oznámený subjekt 

povinen předat dokumenty podle věty první 

oznamujícímu orgánu, pokud je k tomu 

oznamujícím orgánem vyzván. 

§ 49 odst. 1 Oznámený subjekt provádí posuzování shody v 

souladu s postupy posuzování shody podle § 7. 

Při posuzování shody je oznámený subjekt 

povinen se řídit technickými předpisy a 

provádět technická zjištění objektivně s 

vynaložením odborné péče na úrovni poznatků 

vědy a techniky známých v době, kdy jsou 

prováděna. 

32013L0029 Článek 33 odst. 1 

Oznámené subjekty provádějí posuzování shody v souladu s postupy 

posuzování shody stanovenými v příloze II. 

§ 49 odst. 2 
Oznámený subjekt provádí posuzování shody 

tak, aby se zabránilo zbytečné zátěži 

hospodářských subjektů; při výkonu své 

činnosti zohledňuje rozsah a strukturu podniku 

a odvětví, v němž působí, míru složitosti dané 

technologie výrobku a hromadnou nebo 

sériovou povahu výrobního procesu. 

32013L0029 Článek 33, odst. 2 

Posuzování shody se provádí přiměřeným způsobem, aby se zabránilo 

zbytečné zátěži hospodářských subjektů. Subjekty posuzování shody při 

výkonu své činnosti řádně zohlední velikost a strukturu podniku, odvětví, v 

němž působí, míru složitosti dané technologie výrobku a hromadnou nebo 

sériovou povahu výrobního procesu. 

Tyto subjekty musí ovšem dodržovat míru přísnosti a úroveň ochrany, jež 

jsou vyžadovány, aby byl pyrotechnický výrobek v souladu s požadavky této 

směrnice. 

§ 49 odst. 3 Oznámený subjekt, který provádí posuzování 

shody, přidělí pyrotechnickým výrobkům, 

které vyhověly posouzení shody, registrační 

čísla umožňující identifikovat tyto výrobky a 

jejich výrobce a vede rejstřík registračních 

čísel pyrotechnických výrobků, jimž udělil 

certifikát. 

32013L0029 Článek 33 odst. 3 

Oznámené subjekty, které provádějí posuzování shody, přidělí 

pyrotechnickým výrobkům, které prošly posouzením shody, registrační čísla 

umožňující identifikovat tyto výrobky a jejich výrobce a vedou rejstřík 

registračních čísel pyrotechnických výrobků, jimž udělily certifikát. 

§ 49 odst. 4 Oznámený subjekt provádí dohled u výrobce, 

zda řádně plní povinnosti vyplývající z 

příslušného postupu posuzování shody. 

32013L0029 Příloha II modul D odst. 4 bod 1 

Účelem dohledu je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající 

ze schváleného systému jakosti. 

§ 49 odst. 5 Pokud oznámený subjekt zjistí, že výrobce 

nesplnil základní bezpečnostní požadavky 

stanovené v příloze č. 2 k tomuto zákonu nebo 

v odpovídajících harmonizovaných normách 

nebo technických specifikacích, vyzve 

výrobce, aby přijal nápravná opatření, a 

nevydá certifikát. 

32013L0029 Článek 33 odst. 4 

Pokud oznámený subjekt zjistí, že výrobce nesplnil základní bezpečnostní 

požadavky stanovené v příloze I nebo v odpovídajících harmonizovaných 

normách nebo technických specifikacích, vyzve výrobce, aby přijal vhodná 

nápravná opatření, a nevydá certifikát shody. 
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§ 49 odst. 6 Pokud v průběhu dohledu po vydání certifikátu 

oznámený subjekt zjistí, že pyrotechnický 

výrobek již nesplňuje požadavky, vyzve 

neprodleně výrobce, aby přijal nápravná 

opatření, a v případě nutnosti může platnost 

certifikátu pozastavit. 

32013L0029 Článek 33 odst. 5 

Pokud v průběhu kontroly shody po vydání certifikátu oznámený subjekt 

zjistí, že pyrotechnický výrobek již nesplňuje požadavky, vyzve výrobce, 

aby přijal vhodná nápravná opatření, a v případě nutnosti může platnost 

certifikátu pozastavit nebo certifikát odejmout. 

§ 49 odst. 7 Pokud výrobce nepřijme nápravná opatření 

nebo pokud tato opatření nemají požadovaný 

účinek, oznámený subjekt platnost příslušných 

certifikátů pozastaví. 

32013L0029 Článek 33 odst. 6 

Pokud výrobce nepřijme nápravná opatření nebo pokud tato opatření nemají 

požadovaný účinek, oznámený subjekt omezí nebo pozastaví platnost 

příslušných certifikátů nebo případně tyto certifikáty odejme. 

§ 50 odst. 1 Oznámený subjekt je oprávněn zrušit nebo 

změnit jím vydaný certifikát, pokud se 

prokáže, že se podstatně změnily okolnosti, za 

kterých byl vydán, zejména pokud se zjistí, že 

výrobek nesplňuje požadavky podle tohoto 

zákona. 

32013L0029 Článek 33 odst. 4, 5, 6 

4. Pokud oznámený subjekt zjistí, že výrobce nesplnil základní bezpečnostní 

požadavky stanovené v příloze I nebo v odpovídajících harmonizovaných 

normách nebo technických specifikacích, vyzve výrobce, aby přijal vhodná 

nápravná opatření, a nevydá certifikát shody. 

5. Pokud v průběhu kontroly shody po vydání certifikátu oznámený subjekt 

zjistí, že pyrotechnický výrobek již nesplňuje požadavky, vyzve výrobce, 

aby přijal vhodná nápravná opatření, a v případě nutnosti může platnost 

certifikátu pozastavit nebo certifikát odejmout. 

6. Pokud výrobce nepřijme nápravná opatření nebo pokud tato opatření 

nemají požadovaný účinek, oznámený subjekt omezí nebo pozastaví platnost 

příslušných certifikátů nebo případně tyto certifikáty odejme. 

§ 50 odst. 2 
Oznámený subjekt je povinen poskytovat kopie 

certifikátů včetně souvisejících dokladů a 

informace o vydání, odmítnutí, změně nebo 

zrušení certifikátů příslušnému kontrolnímu 

orgánu nebo oznámeným subjektům v Unii. 

32013L0029 Článek 35 

Oznámené subjekty informují oznamující orgán: 

a) o každém zamítnutí, omezení, pozastavení platnosti nebo odejmutí 

certifikátů; 

b) o všech okolnostech majících vliv na rozsah nebo podmínky oznámení; 

c) o každé žádosti o informace o činnostech posuzování shody, kterou 

obdržely od orgánů dozoru nad trhem; 

d) na vyžádání o činnostech posuzování shody vykonaných v rámci rozsahu 

jejich oznámení a o jakýchkoli jiných vykonaných činnostech, včetně 

přeshraničních činností a zadávání subdodávek. 

2. Oznámené subjekty poskytnou ostatním subjektům oznámeným podle této 

směrnice, které vykonávají obdobné činnosti posuzování shody a zabývají se 

stejnými pyrotechnickými výrobky, příslušné informace o otázkách 

týkajících se negativních, a na požádání i pozitivních výsledků posuzování 

shody. 

§ 56 odst. 1 Pokud Úřad v rámci výkonu kontroly podle § 

57 odst. 2 zjistí, že pyrotechnický výrobek 
32013L0029 Článek 39 odst. 1 

Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají dostatečné 
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nesplňuje požadavky stanovené tímto 

zákonem, vyzve neprodleně hospodářský 

subjekt nebo osobu s odbornou způsobilostí, 

aby přijali vhodná nápravná opatření k uvedení 

pyrotechnického výrobku do souladu s těmito 

požadavky, nebo k jeho stažení z trhu nebo z 

oběhu ve lhůtě stanovené Úřadem, která je 

přiměřená povaze rizika. 

důvody domnívat se, že pyrotechnický výrobek představuje riziko pro zdraví 

nebo bezpečnost osob nebo pro jiný veřejný zájem, na nějž se vztahuje tato 

směrnice, provedou hodnocení, zda dotčený výrobek splňuje všechny 

příslušné požadavky stanovené touto směrnicí. Příslušné hospodářské 

subjekty za tímto účelem spolupracují v nezbytné míře s orgány dozoru nad 

trhem.  

Pokud v průběhu hodnocení zmíněného v prvním pododstavci orgány 

dozoru nad trhem zjistí, že pyrotechnický výrobek nesplňuje požadavky 

stanovené touto směrnicí, vyzvou neprodleně dotčený hospodářský subjekt, 

aby přijal všechna vhodná nápravná opatření k uvedení pyrotechnického 

výrobku do souladu s těmito požadavky, nebo k jeho stažení z trhu nebo z 

oběhu v jimi stanovené lhůtě, která je přiměřená povaze rizika. 

§ 56 odst. 2 Hospodářský subjekt zajistí, aby nápravná 

opatření byla přijata ohledně všech dotčených 

pyrotechnických výrobků, které dodal na trh v 

celé Unii. 

32013L0029 Článek 39 odst. 3 

Hospodářský subjekt zajistí, aby všechna vhodná nápravná opatření byla 

přijata ohledně všech dotčených pyrotechnických výrobků, které dodal na 

trh v celé Unii. 

§ 57 odst. 1 Pokud Úřad v rámci výkonu kontroly podle § 

57 odst. 2 zjistí, že ačkoli je pyrotechnický 

výrobek v souladu s tímto zákonem, 

představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost 

osob, nebo pro ochranu jiného veřejného 

zájmu, vyzve neprodleně příslušný 

hospodářský subjekt nebo osobu s odbornou 

způsobilostí, aby přijali vhodná nápravná 

opatření k zajištění toho, aby dotčený 

pyrotechnický výrobek, pokud byl uveden na 

trh, dále nepředstavoval riziko, nebo k jeho 

stažení z trhu nebo z oběhu ve lhůtě stanovené 

Úřadem, která je přiměřená povaze rizika. 

32013L0029 Článek 41 odst. 1 

Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 39 odst. 1 zjistí, že 

ačkoli je pyrotechnický výrobek v souladu s touto směrnicí, představuje 

riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob, nebo pro ochranu jiného veřejného 

zájmu, vyzve příslušný hospodářský subjekt, aby přijal všechna vhodná 

opatření k zajištění toho, aby dotčený pyrotechnický výrobek, pokud byl 

uveden na trh, dále nepředstavoval toto riziko, nebo aby jej stáhnul z trhu 

nebo z oběhu v jím stanovené lhůtě, která je přiměřená povaze rizika. 

 

§ 57 odst. 2 Hospodářský subjekt zajistí, aby nápravná 

opatření byla přijata ohledně všech dotčených 

pyrotechnických výrobků, které dodal na trh v 

celé Unii. 

32013L0029 Článek 41 odst. 2 

Hospodářský subjekt zajistí, aby nápravná opatření byla přijata ohledně 

všech dotčených pyrotechnických výrobků, které dodal na trh v celé Unii. 

§ 58 odst. 1 Aniž je dotčen § 57 a § 60, Úřad vyzve 

příslušný hospodářský subjekt k odstranění 

nesouladu a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu, 

pokud v rámci své kontrolní činnosti zjistí 

některý z následujících nedostatků: 

a) označení CE bylo připojeno v rozporu 

32013L0029 Článek 42 odst. 1 

Aniž je dotčen článek 39, členský stát vyzve příslušný hospodářský subjekt, 

aby odstranil nesoulad, pokud zjistí jeden z následujících nedostatků: 

a) označení CE bylo připojeno v rozporu s článkem 30 nařízení (ES) č. 

765/2008 nebo článkem 20 této směrnice; 

b) označení CE nebylo připojeno; 
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§ 15 nebo s harmonizačním předpisem Unie20), 

b) označení CE nebylo připojeno,  

c) identifikační číslo oznámeného 

subjektu, byl-li tento subjekt zapojen do 

kontroly výroby, bylo připojeno v rozporu s § 

15 tohoto zákona nebo nebylo připojeno,  

d) nebylo vypracováno EU prohlášení o 

shodě, je-li u příslušného postupu posuzování 

shody vyžadováno, 

e) EU prohlášení o shodě nebylo 

vypracováno správně, 

f) dokumentace potřebná podle 

jednotlivých postupů posuzování shody podle 

§ 7 stanovená v nařízení vlády chybí nebo je 

neúplná, 

g) informace uvedené v § 19 odst. 3 

nebo § 20 odst. 5 chybí, jsou nesprávné nebo 

neúplné, nebo 

h) nebyl splněn jiný administrativní 

požadavek uvedený v § 18, § 19, § 20 a § 21. 

c) identifikační číslo oznámeného subjektu, byl-li tento subjekt zapojen do 

fáze kontroly výroby, bylo připojeno v rozporu s článkem 20 nebo nebylo 

připojeno; 

d) nebylo vypracováno EU prohlášení o shodě; 

e) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno správně; 

f) technická dokumentace chybí nebo je neúplná; 

g) informace uvedené v čl. 8 odst. 6 nebo čl. 12 odst. 3 chybí, jsou 

nesprávné nebo neúplné; 

h) nebyl splněn jiný administrativní požadavek uvedený v článcích 8 nebo 

12.CS L 178/44 Úřední věstník Evropské unie 28.6.2013 

§ 58 odst. 2 Pokud nesoulad uvedený v odstavci 1 nadále 

trvá, Úřad omezí nebo zakáže dodávání 

pyrotechnického výrobku na trh nebo uloží 

hospodářskému subjektu, který uvedl 

pyrotechnický výrobek na trh, aby jej stáhl z 

trhu nebo oběhu. 

32013L0029 Článek 42 odst. 2 

Pokud nesoulad uvedený v odstavci 1 nadále trvá, členský stát přijme 

všechna vhodná opatření a omezí nebo zakáže dodávání pyrotechnického 

výrobku na trh, nebo zajistí, aby byl stažen z oběhu nebo z trhu. 

§ 59 (1) Pokud má Úřad po zahájení kontroly 

dostatečné důvody domnívat se, že 

pyrotechnický výrobek představuje riziko pro 

zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro jiný 

veřejný zájem, na nějž se vztahuje tento zákon, 

zakáže uvedení nebo dodávání daného 

pyrotechnického výrobku na trh po dobu 

potřebnou k provedení kontroly.  

(2) Pokud jsou na základě provedené 

kontroly zjištěny pyrotechnické výrobky, které 

nesplňují požadavky pro uvádění na trh, 

zakáže tyto pyrotechnické výrobky do zjednání 

nápravy uvádět nebo dodávat na trh.  

(3) Opatření podle odstavce 1 a 2 oznámí 

32013L0029 

 

Článek 39 odst. 1 

Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají dostatečné 

důvody domnívat se, že pyrotechnický výrobek představuje riziko pro zdraví 

nebo bezpečnost osob nebo pro jiný veřejný zájem, na nějž se vztahuje tato 

směrnice, provedou hodnocení, zda dotčený výrobek splňuje všechny 

příslušné požadavky stanovené touto směrnicí. Příslušné hospodářské 

subjekty za tímto účelem spolupracují v nezbytné míře s orgány dozoru nad 

trhem. 

Pokud v průběhu hodnocení zmíněného v prvním pododstavci orgány 

dozoru nad trhem zjistí, že pyrotechnický výrobek nesplňuje požadavky 

stanovené touto směrnicí, vyzvou neprodleně dotčený hospodářský subjekt, 

aby přijal všechna vhodná nápravná opatření k uvedení pyrotechnického 

výrobku do souladu s těmito požadavky, nebo k jeho stažení z trhu nebo z 

oběhu v jimi stanovené lhůtě, která je přiměřená povaze rizika. 
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inspektor ústně kontrolované osobě a 

neprodleně o něm učiní písemný záznam, jehož 

stejnopis doručí kontrolované osobě.  

(4) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s 

uloženým opatřením, může proti němu podat 

námitky, které se uvedou v záznamu podle 

odstavce 3, nebo je může podat písemně 

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne 

seznámení s uloženým opatřením. O podaných 

námitkách rozhodne bezodkladně předseda 

Úřadu. Písemné vyhotovení rozhodnutí o 

námitkách se doručuje kontrolované osobě a je 

konečné. 

(5) Pokud příslušný hospodářský subjekt 

ve lhůtě stanovené podle § 57 odst. 1 nebo § 

58 odst. 1 nepřijme přiměřená nápravná 

opatření, Úřad rozhodne o zákazu uvádění 

těchto pyrotechnických výrobků na trh. 

(6) V případě, že pyrotechnické výrobky 

bezprostředně ohrožují bezpečnost nebo zdraví 

osob nebo představují jiné vážné riziko, 

rozhodne Úřad o stažení těchto 

pyrotechnických výrobků z trhu a o zákazu 

uvádění těchto pyrotechnických výrobků na 

trh. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá 

odkladný účinek. 

(7) Úřad může, pokud je to nutné k 

zajištění bezpečnosti, současně rozhodnout o 

zničení pyrotechnických výrobků nebo série 

pyrotechnických výrobků nebo jiné formě 

znehodnocení. Odvolání proti tomuto 

rozhodnutí nemá odkladný účinek. 

(8) Úřad je povinen osoby, které mohou 

být vystaveny vážnému riziku vyvolanému 

pyrotechnickým výrobkem, informovat o tomto 

riziku včas a vhodným způsobem. 

Orgány dozoru nad trhem informují příslušný oznámený subjekt.  

 

Článek 39, odst. 4 

Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1 druhém 

pododstavci nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru 

nad trhem všechna vhodná předběžná opatření s cílem zakázat nebo omezit 

dodávání pyrotechnického výrobku na trh daného členského státu, nebo 

pyrotechnický výrobek stáhnout z trhu nebo z oběhu.  

O takových opatřeních orgány dozoru nad trhem neprodleně informují 

Komisi a ostatní členské státy. 

§ 60 Pokud má kontrolní orgán důvodné podezření, 

že porušením povinností podle tohoto zákona 

došlo nebo může dojít k vážnému ohrožení 

bezpečnosti osob nebo majetku, zakáže 

32013L0029 

 

Článek 39 odst. 1 

Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají dostatečné 

důvody domnívat se, že pyrotechnický výrobek představuje riziko pro zdraví 

nebo bezpečnost osob nebo pro jiný veřejný zájem, na nějž se vztahuje tato 
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neprodleně kontrolované osobě do zjednání 

nápravy zacházení s pyrotechnickými výrobky 

nebo přikáže neprodleně do zjednání nápravy 

částečné, nebo úplné uzavření prostor, ve 

kterých k porušení takové povinnosti došlo. O 

postupu uložení opatření a o námitkách platí § 

59 obdobně. 

směrnice, provedou hodnocení, zda dotčený výrobek splňuje všechny 

příslušné požadavky stanovené touto směrnicí. Příslušné hospodářské 

subjekty za tímto účelem spolupracují v nezbytné míře s orgány dozoru nad 

trhem. 

Pokud v průběhu hodnocení zmíněného v prvním pododstavci orgány 

dozoru nad trhem zjistí, že pyrotechnický výrobek nesplňuje požadavky 

stanovené touto směrnicí, vyzvou neprodleně dotčený hospodářský subjekt, 

aby přijal všechna vhodná nápravná opatření k uvedení pyrotechnického 

výrobku do souladu s těmito požadavky, nebo k jeho stažení z trhu nebo z 

oběhu v jimi stanovené lhůtě, která je přiměřená povaze rizika. 

Orgány dozoru nad trhem informují příslušný oznámený subjekt.  

§ 61 odst. 1 Úřad informuje neprodleně příslušný 

oznámený subjekt o tom, že hospodářský 

subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí 

byly vyzvány k přijetí vhodných nápravných 

opatření k uvedení pyrotechnického výrobku 

do souladu s požadavky podle tohoto zákona 

nebo k jeho stažení z trhu nebo z oběhu ve 

lhůtě stanovené Úřadem. 

32013L0029 

 
Článek 39 odst. 1 

Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají dostatečné 

důvody domnívat se, že pyrotechnický výrobek představuje riziko pro zdraví 

nebo bezpečnost osob nebo pro jiný veřejný zájem, na nějž se vztahuje tato 

směrnice, provedou hodnocení, zda dotčený výrobek splňuje všechny 

příslušné požadavky stanovené touto směrnicí. Příslušné hospodářské 

subjekty za tímto účelem spolupracují v nezbytné míře s orgány dozoru nad 

trhem.  

Pokud v průběhu hodnocení zmíněného v prvním pododstavci orgány 

dozoru nad trhem zjistí, že pyrotechnický výrobek nesplňuje požadavky 

stanovené touto směrnicí, vyzvou neprodleně dotčený hospodářský subjekt, 

aby přijal všechna vhodná nápravná opatření k uvedení pyrotechnického 

výrobku do souladu s těmito požadavky, nebo k jeho stažení z trhu nebo z 

oběhu v jimi stanovené lhůtě, která je přiměřená povaze rizika.  

Orgány dozoru nad trhem informují příslušný oznámený subjekt. 

§ 61 odst. 2 Domnívá-li se Úřad, že se nesoulad netýká 

pouze území České republiky, informuje 

ministerstvo o výsledcích hodnocení a o 

opatřeních, která má hospodářský subjekt na 

jeho žádost přijmout. 

32013L0029 

 

Článek 39 odst. 2 

Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad netýká pouze 

území daného členského státu, informují Komisi a ostatní členské státy o 

výsledcích hodnocení a o opatřeních, která má hospodářský subjekt na jejich 

žádost přijmout. 

§ 61 odst. 3 Ministerstvo neprodleně informuje Komisi a 

ostatní členské státy Unie o všech předběžných 

opatřeních s cílem zakázat nebo omezit 

dodávání pyrotechnického výrobku na trh v 

České republice nebo pyrotechnický výrobek 

stáhnout z trhu nebo z oběhu. 

32013L0029 

 

Článek 39 odst. 2 

Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se nesoulad netýká pouze 

území daného členského státu, informují Komisi a ostatní členské státy o 

výsledcích hodnocení a o opatřeních, která má hospodářský subjekt na jejich 

žádost přijmout. 
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§ 61 odst. 4 Součástí informací uvedených v odstavci 2 a 3 

jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména 

údaje nezbytné pro identifikaci nevyhovujícího 

pyrotechnického výrobku, údaje o původu 

pyrotechnického výrobku, povaze nesouladu a 

souvisejícího rizika, povaze a době trvání 

opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a o 

stanovisku příslušného hospodářského 

subjektu. 

32013L0029 

 

Článek 39 odst. 5 

Součástí informací uvedených v druhém pododstavci odstavce 4 jsou 

všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci 

nevyhovujícího pyrotechnického výrobku, údaje o původu pyrotechnického 

výrobku, povaze nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání 

opatření přijatých na vnitrostátní úrovni a o stanovisku příslušného 

hospodářského subjektu.  

 

§ 61 odst. 5 Ministerstvo neprodleně informuje Komisi a 

ostatní členské státy Unie o veškerých 

opatřeních přijatých vůči pyrotechnickému 

výrobku, ke kterému jiný členský stát Unie 

zahájil postup podle směrnice upravující 

harmonizaci právních předpisů členských států 

týkajících se dodávání pyrotechnických 

výrobků na trh21), a o všech doplňujících 

údajích o nesouladu dotčeného 

pyrotechnického výrobku, které má k 

dispozici; v případě nesouhlasu s přijatým 

vnitrostátním opatřením jiného členského státu 

Unie ministerstvo vznese námitky   

32013L0029 

 

Článek 39 odst. 6 

Členské státy, jiné než členský stát, který zahájil postup podle tohoto článku, 

neprodleně informují Komisi a ostatní členské státy o veškerých opatřeních, 

která přijaly, a o všech doplňujících údajích o nesouladu dotčeného 

pyrotechnického výrobku, které mají k dispozici, a v případě nesouhlasu s 

přijatým vnitrostátním opatřením o svých námitkách. 

§ 61 odst. 6 
Ministerstvo neprodleně informuje Komisi a 

ostatní členské státy Unie o zjištění, že 

pyrotechnický výrobek, který je v souladu s 

tímto zákonem, představuje riziko pro zdraví 

nebo bezpečnost osob nebo pro ochranu jiného 

veřejného zájmu a k přijetí jakých opatření 

kontrolní orgán vyzval příslušný hospodářský 

subjekt. Informace musí obsahovat všechny 

dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné 

pro identifikaci dotčeného pyrotechnického 

výrobku, údaje o jeho původu a dodavatelském 

řetězci, údaje o povaze souvisejícího rizika a o 

povaze a době trvání opatření přijatých na 

vnitrostátní úrovni. 

32013L0029 

 

Článek 41 odst. 1, 2, 3 

1. Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 39 odst. 1 zjistí, že 

ačkoli je pyrotechnický výrobek v souladu s touto směrnicí, představuje 

riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob, nebo pro ochranu jiného veřejného 

zájmu, vyzve příslušný hospodářský subjekt, aby přijal všechna vhodná 

opatření k zajištění toho, aby dotčený pyrotechnický výrobek, pokud byl 

uveden na trh, dále nepředstavoval toto riziko, nebo aby jej stáhnul z trhu 

nebo z oběhu v jím stanovené lhůtě, která je přiměřená povaze rizika.  

2. Hospodářský subjekt zajistí, aby nápravná opatření byla přijata ohledně 

všech dotčených pyrotechnických výrobků, které dodal na trh v celé Unii.  

3. Členský stát o tom neprodleně informuje Komisi a ostatní členské státy. 

Informace musí obsahovat všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje 

nezbytné pro identifikaci dotčeného pyrotechnického výrobku, údaje o jeho 

původu a dodavatelském řetězci, údaje o povaze souvisejícího rizika a o 

povaze a době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni. 
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§ 61 odst. 7 Pokud do 3 měsíců od přijetí informací 

uvedených v odst. 6 nevznese žádný členský 

stát Unie ani Komise námitku ohledně 

přijatého opatření, nabyde toto opatření 

účinnosti. 

32013L0029 

 

Článek 39 odst. 7 

Pokud do tří měsíců od přijetí informací uvedených v odst. 6 nevznese 

žádný členský stát ani Komise námitku ohledně přijatého opatření, nabyde 

toto opatření účinnosti. 

§ 62 odst. 1 Oznamující orgán 

a) informuje Komisi o postupech pro 

posuzování a oznamování oznámených 

subjektů a kontrolu oznámených subjektů a o 

veškerých změnách týkajících se těchto 

informací,  

b) informuje Komisi o tom, že oznámený 

subjekt již nesplňuje požadavky stanovené v § 

43 nebo neplní své povinnosti, 

c) na vyžádání předloží Komisi všechny 

informace týkající se podkladů pro oznámení 

nebo toho, že je dotčený oznámený subjekt 

nadále odborně způsobilý. 

32013L0029 

 

Článek 24 

Členské státy informují Komisi o svých postupech pro posuzování a 

oznamování subjektů posuzování shody a kontrolu oznámených subjektů a o 

veškerých změnách týkajících se těchto informací.  

Komise tyto informace zveřejní. 

§ 62 odst. 2 
Obdrží-li ministerstvo od Komise informaci 

o přijetí opatření ohledně pyrotechnického 

výrobku, který představuje vážné riziko, předá 

tyto informace neprodleně Úřadu k dalšímu 

postupu. 

32013L0029 

 

Článek 41 odst. 5 

Rozhodnutí Komise je určeno všem členským státům; Komise ho 

neprodleně oznámí členským státům a příslušnému hospodářskému subjektu 

nebo subjektům. 

§ 62 odst. 3 Oznámený subjekt sděluje oznamujícímu 

orgánu 

a) všechny okolnosti mající vliv na 

rozsah nebo podmínky oznámení,  

b) přijetí každé žádosti o informace o 

činnostech posuzování shody, kterou obdržely 

od příslušného kontrolního orgánu,  

c) na vyžádání informace o činnostech 

posuzování shody vykonaných v rámci 

rozsahu jejich oznámení a o jakýchkoli jiných 

vykonaných činnostech, včetně přeshraničních 

činností a zadávání subdodávek, 

d) informace o každém vydání, 

zamítnutí, omezení, pozastavení platnosti nebo 

odejmutí certifikátů. 

32013L0029 

 

Článek 35 

Oznámené subjekty informují oznamující orgán:  

a) o každém zamítnutí, omezení, pozastavení platnosti nebo odejmutí 

certifikátů;  

b) o všech okolnostech majících vliv na rozsah nebo podmínky oznámení;  

c) o každé žádosti o informace o činnostech posuzování shody, kterou 

obdržely od orgánů dozoru nad trhem;  

d) na vyžádání o činnostech posuzování shody vykonaných v rámci rozsahu 

jejich oznámení a o jakýchkoli jiných vykonaných činnostech, včetně 

přeshraničních činností a zadávání subdodávek. 
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§ 62 odst. 4 Oznámený subjekt informuje ostatní subjekty, 

které byly oznámené Komisí a které 

vykonávají obdobné činnosti posuzování shody 

obdobných pyrotechnických výrobků, o 

negativních a na požádání i pozitivních 

výsledcích posuzování shody těchto 

pyrotechnických výrobků. 

32013L0029 

 

Článek 35 odst. 2 

Oznámené subjekty poskytnou ostatním subjektům oznámeným podle této 

směrnice, které vykonávají obdobné činnosti posuzování shody a zabývají se 

stejnými pyrotechnickými výrobky, příslušné informace o otázkách 

týkajících se negativních, a na požádání i pozitivních výsledků posuzování 

shody. 

§ 66 odst. 2 Platnost certifikátů stanovených 

pyrotechnických předmětů vydaných podle 

zákona č. 156/2000 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí tohoto zákona, skončí 

uplynutím doby, na kterou byly vydány. 

32013L0029 Článek 46 odst. 5 

Osvědčení vydaná podle směrnice 2007/23/ES zůstávají v platnosti podle 

této směrnice. 

 

§ 66 odst. 3 Pyrotechnické výrobky zařazené do kategorií a 

označené zkušebními značkami pro 

pyrotechnické výrobky podle zákona č. 

156/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí tohoto zákona, se považují za ověřené 

podle tohoto zákona. 

32013L0029 Článek 46 odst. 1 

Členské státy nesmějí bránit dodávání pyrotechnických výrobků na trh, které 

jsou ve shodě se směrnicí 2007/23/ES a které byly uvedeny na trh před 1. 

červencem 2015. 

 

§ 66 odst. 4 Pyrotechnické výrobky, které byly uvedeny na 

trh přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 

a které jsou s tímto zákonem ve shodě, se 

považují za uvedené na trh podle tohoto 

zákona. 

32013L0029 Článek 46 odst. 1 

Členské státy nesmějí bránit dodávání pyrotechnických výrobků na trh, které 

jsou ve shodě se směrnicí 2007/23/ES a které byly uvedeny na trh před 1. 

červencem 2015. 

§ 66 odst. 5 Certifikáty pro pyrotechnické výrobky pro 

použití ve vozidlech vydané před 4. červencem 

2013 podle zákona č. 156/2000 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí tohoto zákona, 

zůstávají v platnosti po dobu, na kterou byly 

vydány. 

32013L0029 Článek 46 odst. 4 

Odchylně od odstavce 3 jsou vnitrostátní povolení pro pyrotechnické 

výrobky pro použití ve vozidlech, včetně použití v náhradních dílech, 

udělená před 4. červencem 2013 platná až do svého pozbytí platnosti. 

§ 66 odst. 6 Certifikáty o typové zkoušce vydané před 4. 

červencem 2010 podle zákona č. 156/2000 Sb., 

ve znění účinném přede dnem nabytí tohoto 

zákona, pro zábavní pyrotechniku kategorií 1, 

2 a 3 zůstávají na území České republiky v 

platnosti do doby, na kterou byly vydány, 

nejpozději však do 4. července 2017. 

32013L0029 Článek 46 odst. 2 

Vnitrostátní povolení pro zábavní pyrotechniku kategorií F1, F2 a F3 

udělená před 4. červencem 2010 jsou na území členského státu, jenž 

povolení vydal, nadále platná až do svého pozbytí platnosti nebo do 4. 

července 2017, podle toho, co nastane dříve. 

 

§ 66 odst. 7 Certifikáty vydané před 4. červencem 2013 

podle zákona č. 156/2000 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí tohoto zákona, pro 

32013L0029 Článek 46 odst. 3 

Vnitrostátní povolení pro ostatní pyrotechnické výrobky, pro zábavní 

pyrotechniku kategorie F4 a pro divadelní pyrotechnické výrobky udělená 
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pyrotechnické výrobky kategorie 4, P1, P2, T1 

a T2 zůstávají na území České republiky v 

platnosti po dobu, na kterou byly vydány, 

nejpozději však do 4. července 2017. 

před 4. červencem 2013 jsou na území členského státu, jenž povolení vydal, 

nadále platná až do svého pozbytí platnosti nebo do 4. července 2017, podle 

toho, co nastane dříve. 

Část druhá 

§ 67 

33. V § 16 odst. 1 písmeno a) zní:  

„a) uvádět na trh kontrolované výrobky, jen 

pokud jsou ověřeny a opatřeny platnou 

zkušební značkou,“. 

34. V § 16 odst. 1 se za písmeno a) 

vkládá nové písmeno b), které zní: 

„b) vyvážet kontrolované výrobky, jen pokud 

jsou opatřeny platnou zkušební nebo kontrolní 

značkou,“. 

Dosavadní písmena b) až e) se označují jako 

písmena c) až f). 

35. V § 16 odst. 1 písm. d) se za slova 

„stanoveného střeliva“ vkládají slova „nebo 

jeho průmyslově vyráběné části, je-li uváděna 

na trh samostatně,“. 

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

vkládá slovo „platnou“. 

37. V § 16 odst. 4 písm. a) se za slovo 

„zbraní“ vkládají slova „nebo stanovených 

doplňků“. 

38. V § 16 odst. 5 se za slovo „zbraň“ 

vkládají slova „, takový stanovený doplněk“. 

31991L0477 Článek 1 odst. 2a 

 

2a.  Pro účely této směrnice se „nedovolenou výrobou“ rozumí výroba nebo 

montáž střelných zbraní, jejich součástí a střeliva 

i) z jakékoli hlavní části těchto střelných zbraní, která je předmětem 

nedovoleného obchodování, 

ii) bez povolení vydaného v souladu s článkem 4 příslušným orgánem 

členského státu, ve kterém výroba nebo montáž probíhá, nebo 

iii) bez označení smontovaných střelných zbraní v okamžiku jejich výroby v 

souladu s čl. 4 odst. 1. 

 

Článek 4 odst. 2 

 

2.  Pro účely identifikace a sledování všech smontovaných střelných zbraní 

členské státy v okamžiku výroby každé střelné zbraně 

a) buď vyžadují jedinečné označení včetně jména výrobce, země nebo místa 

výroby, sériového čísla a roku výroby (pokud není součástí sériového čísla). 

Tím není dotčeno možné připojení obchodní značky výrobce. Pro tyto účely 

se členské státy mohou rozhodnout uplatňovat ustanovení Úmluvy ze dne 1. 

července 1969 o vzájemném uznávání zkušebních značek na ručních 

střelných zbraních, 

b) nebo zachovávají jakékoli jiné snadno použitelné jedinečné označení s 

číselným nebo alfanumerickým kódem, které umožní všem státům snadno 

zjistit zemi výroby. 

Označení se provádí na hlavní části střelné zbraně, jejíž zničení by učinilo 

zbraň neschopnou ke střelbě. 

Členské státy zajistí, aby každé jednotlivé základní balení kompletního 

střeliva bylo označeno, přičemž toto označení odkazuje na jméno výrobce, 

identifikační číslo série (šarže), ráži a typ střeliva. Pro tyto účely se členské 

státy mohou rozhodnout uplatňovat ustanovení Úmluvy ze dne 1. července 

1969 o vzájemném uznávání zkušebních značek na ručních střelných 

zbraních. 

Členské státy dále zajistí, aby v okamžiku převodu zbraní z vládních zásob 

na trvalé civilní použití byly zbraně vhodně jednoznačně označeny, aby státy 

mohly zjistit zemi tohoto převodu. 
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 Číslo předpisu EU (kód CELEX) Název předpisu EU 

CELEX 32013L0029 
 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU ze dne 12. června 2013 o 

harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání 

pyrotechnických výrobků na trh, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2007/23/ES, o uvádění pyrotechnických výrobků na trh a k ní prováděcí 

směrnice, kterou se podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/23/ES 

zřizuje systém pro sledovatelnost pyrotechnických výrobků 

CELEX 32014L0058 PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE 2014/58/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou 

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

sledovatelnost pyrotechnických výrobků 

CELEX 31991L0477 Směrnice Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení 

zbraní ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/51/ES ze dne 21. 

května 2008 
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