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III. 

N á v r h  

ZÁKON 

ze dne…2019, 

kterým se mění zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi 

a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění zákona č. 229/2016 Sb., 

a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Parlament se usnesl na tomto znění zákoně České republiky:  

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o pyrotechnice 

Čl. I 

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

zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění zákona č. 229/2016 Sb., se mění takto:  

1. V § 1 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní: 

„d) povinnosti fyzických osob.“. 

 

 

2. V § 2 odst. 1 se slova „, jejich skladování“ zrušují. 

 

3. V § 2 odst. 2 písm. g) se za slovo „munici“ vkládají slova „podle jiných právních 

předpisů“. 

 

CELEX 32013L0029 

 

4. V § 3 písmeno u) zní: 

„u) zacházením s pyrotechnickými výrobky jejich používání, přechovávání, vystavováni, 

opatřování a manipulace s nimi, 

 

5. V § 3 písmenu v) se za slovo „shody“ vkládají slova „, osvědčení o posouzení shody“. 

 

6. V § 4 odst. 1 se slovo „stupně“ nahrazuje slovem „úrovně“. 

CELEX 32013L0029 
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7. V § 5 odst. 1 se slova „Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí 

zpřístupní pyrotechnický výrobek“ nahrazuje slovy „Pyrotechnický výrobek může dodat 

na trh pouze hospodářský subjekt, a to“. 

 

CELEX 32013L0029 

 

8. V § 5 odst. 2 se slova „nebo osoba s odbornou způsobilostí zpřístupnit“ nahrazují slovy 

„dodat na trh“ a slovo „podmínky“ se nahrazuje slovem „věkové hranice“. 

 

9. V § 5 se odstavec 3 zrušuje. 

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 

 

10. V §10 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Hospodářský subjekt, který pyrotechnický 

výrobek uvádí nebo dodává na trh v České republice, přeloží EU prohlášení o shodě do 

českého jazyka.“. 

CELEX 32013L0029 

 

11. V §11 odst. 3 se slova „pyrotechnický výrobek uveden na trh, nestanoví-li výrobce nebo 

dovozce dobu použitelnosti delší“ nahrazují slovy „pyrotechnickému výrobku udělen 

certifikát“. 

 

CELEX 32014L0058 

 

12. V § 12 odst. 4 písm. b) a odst. 5 se slova „oznámený subjekt podle § 42 odst. 1“ nahrazují 

slovy „Česká obchodní inspekce“.  

 

CELEX 32014L0058 

 

13. V § 13 odst. 2 písm. b) se slovo „druh“ nahrazuje slovem „typ“ a slovo „šarži“ se 

nahrazuje slovem „dávku“.  

CELEX 32013L0029 

 

14. V § 13 odst. 2 písm. i) se slova „kategorií F3 a F4“ zrušují.  

 

CELEX 32013L0029 

 

15. V § 14 odst. 1 písm. b) se slovo „druh“ nahrazuje slovem „typ“. 

 

CELEX 32013L0029 
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16. V § 14 odst. 1 písm. c) slovo „šarže“ se nahrazuje slovem „dávky“. 

CELEX 32013L0029 

 

17. V § 16 odst. 2 se slovo „jméno,“ nahrazuje slovy „jméno a příjmení nebo“ a za slovo 

„firma,“ se vkládají slova „případně název,“. 

CELEX 32013L0029 

 

18. V § 16 odst. 3 zní: 

„(3) Hospodářský subjekt vede seznam osob s odbornou způsobilostí, kterým dodal 

pyrotechnický výrobek kategorie F4, T2 nebo P2. Do seznamu se zapisuje jméno a příjmení 

nebo obchodní firma, případně název, číslo dokladu osvědčující odbornou způsobilost a datum 

dodání pyrotechnického výrobku kategorie F4, T2 nebo P2. Tyto informace o osobě s odbornou 

způsobilostí a dodání pyrotechnického výrobku kategorie F4, T2 nebo P2 se uchovávají 

nejméně 10 let od jeho dodání.“ 

 

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 

 

19. V § 16 se odstavec 4 zrušuje. 

 

20. § 17 se včetně nadpisu zrušuje.  

 

21. V § 18 odstavec 5 zní: 

„(5) Shodu výrobku s typem uvedeným v certifikátu a s požadavky tohoto zákona 

zajistí výrobce výrobním procesem a jeho kontrolou.“. 

CELEX 32013L0029 

 

22. V § 18 odst. 6 se slova „pro výrobu, výstupní kontrolu, konstrukci a zkoušky“ zrušují a za 

slova „a o“ se vkládá slovo „jeho“. 

 

23. V § 19 odst. 3 se slovo „příjmení,“ nahrazuje slovy „příjmení nebo“. 

CELEX 32013L0029 

 

24. V § 19 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Tyto údaje výrobce uvede tak, aby byly 

jasné a srozumitelné uživatelům a kontrolním orgánům.“. 

CELEX 32013L0029 

 

25. V § 19 odst. 4 se slova „ve srozumitelné formě“ nahrazují slovy „v českém jazyce“ a za 

slovo „jasné,“ se vkládá slovo „srozumitelné,“. 

CELEX 32013L0029 
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26. V § 19 odst. 6 se slova „ve srozumitelné formě“ nahrazují slovy „v českém jazyce, 

nedohodnou-li se jinak,“. 

CELEX 32013L0029 

27. V § 20 odst. 2 se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovy „České obchodní inspekci“.  

CELEX 32013L0029 

28. V § 20 odst. 5 se slova „ve srozumitelné formě“ zrušují, slovo „příjmení,“ se nahrazuje 

slovy „příjmení nebo“ a na konec odstavce 5 se doplňuje věta „Tyto údaje dovozce uvede 

tak, aby byly snadno srozumitelné uživatelům a kontrolním orgánům.“. 

CELEX 32013L0029 

 

29. V § 20 odst. 6 se slova „ve srozumitelné formě“ nahrazují slovy „v českém jazyce“. 

CELEX 32013L0029 

 

30. V § 21 odst. 5 se slova „ve srozumitelné formě“ nahrazují slovy „v českém jazyce, 

nedohodnou-li se jinak,“. 

CELEX 32013L0029 

 

31. V § 22 odst. 2 se za slovo „doklady“ doplňují slova „v českém jazyce“.  

CELEX 32013L0029 

32.  V § 22 odst. 5 se slova „ve srozumitelné formě“ nahrazují slovy „v českém jazyce, 

nedohodnou-li se jinak“. 

CELEX 32013L0029 

33. Hlava VI včetně nadpisu zní: 

 

„HLAVA VI 

 

ZACHÁZENÍ S PYROTECHNICKÝMI VÝROBKY  

  

Díl I 

 

Opatřování pyrotechnických výrobků 
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§ 24 

Předpoklady pro opatřování pyrotechnických výrobků 

1) Nakupovat, prodávat nebo jinak sobě nebo jinému opatřovat pyrotechnické výrobky 

kategorie F4, T2 nebo P2 může pouze osoba s odbornou způsobilostí podle § 36 odst. 1.  

2) Hospodářský subjekt nebo jiná právnická nebo podnikající fyzická osoba může 

nakupovat, prodávat nebo jinak sobě nebo jinému opatřovat pyrotechnické výrobky kategorie 

F4, T2 nebo P2 pouze prostřednictvím osoby s odbornou způsobilostí podle § 36 odst. 1. 

 

§ 25 

  

Prodej pyrotechnických výrobků  

 

  

 (1) Hospodářský subjekt může prodávat pouze pyrotechnické výrobky   

a) u kterých byla posouzena shoda,  

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

c) v původním balení výrobce,   

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

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

f) u kterých nebyla překročena doba použitelnosti.  

  

 (2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jiná než hospodářský subjekt nebo fyzická 

osoba s odbornou způsobilostí může prodávat pouze pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 

nebo P2 za podmínek uvedených v odst. 1 

 

(3) Pokud jsou pyrotechnické výrobky prodávány prostřednictvím internetu, je 

prodávající osoba povinna přijmout opatření k zajištění  

a) jejich prodeje prokazatelným způsobem pouze osobám splňujícím věkové hranice podle § 5 

odst. 1,  

b) jejich přepravy a doručení prokazatelným splněním přepravních podmínek vyplývajících z 

jiného právního předpisu12).  

 

 (4) Prodat pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 lze pouze osobě s odbornou 

způsobilostí podle § 36 odst. 1 nebo hospodářskému subjektu nebo jiné právnické nebo 

podnikající fyzické osobě, která tyto pyrotechnické výrobky nakupuje prostřednictvím osoby s 

odbornou způsobilostí podle § 36 odst. 1. 

 

 

Díl II 

 

Přechovávání pyrotechnických výrobků 

 

§ 26 

 

Předpoklady pro přechovávání pyrotechnických výrobků 
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 (1) Skladovat nebo jinak přechovávat pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo 

P2 může pouze osoba s odbornou způsobilostí podle § 36 odst. 1. 

(2) Hospodářský subjekt nebo jiná právnická nebo podnikající fyzická osoba může 

pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 pouze skladovat, a to prostřednictvím osoby 

s odbornou způsobilostí podle § 36 odst. 1. 

(3) Nejde-li o skladování, použijí se na přechovávání pyrotechnických výrobků 

kategorie F4, T2 nebo P2 obecné požadavky na skladování pyrotechnických výrobků 

obdobně. 

Skladování pyrotechnických výrobků 

 

§ 27  

 (1) Hospodářský subjekt nebo jiná právnická nebo podnikající fyzická jsou povinny 

skladovat pyrotechnické výrobky  

  

a) podle návodu k použití a označení a pokynů uvedených na výrobku nebo na nejmenším 

balení pyrotechnického výrobku určeného k prodeji nebo podle požadavků výrobce, nebo 

pokud jsou pyrotechnické výrobky skladovány v přepravních obalech, tak podle 

bezpečnostních označení a pokynů uvedených na přepravním obalu,  

  

b) odděleně od hořlavých a hoření podporujících látek,  

  

c) takovým způsobem, aby bylo zabráněno jejich samovolnému pádu a aby bylo zamezeno 

jejich neúmyslné iniciaci nebo zážehu,  

  

d) v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota nepřesáhla 40 °C, pokud není v označení 

podle § 13 nebo bezpečnostních pokynech uvedených na výrobku nebo na nejmenším balení 

pyrotechnického výrobku určeného k prodeji uvedeno jinak,  

  

e) v původních přepravních obalech výrobce nebo dovozce nebo v nejmenším balení 

pyrotechnického výrobku určeného k prodeji a  

  

f) takovým způsobem, aby jejich neúmyslnou iniciací nebo zážehem bylo minimalizováno 

ohrožení života a zdraví osob nebo majetku a aby skladovací podmínky neohrožovaly soulad 

výrobku se základními bezpečnostními požadavky na pyrotechnické výrobky.  

  

 (2) Není-li uvedeno jinak, skladují se pyrotechnické výrobky ve skladu, příručním 

skladu nebo v prodejní místnosti. Hospodářský subjekt nebo jiná právnická nebo podnikající 

fyzická osoba může skladovat pyrotechnické výrobky v příručním skladu nebo prodávat a 

skladovat v prodejní místnosti, pouze pokud byly tyto prostory k tomuto účelu povoleny podle 

jiného právního předpisu13).  

 

 (3) Ve všech prostorách, kde jsou skladovány pyrotechnické výrobky, zajistí 

hospodářský subjekt nebo jiná právnická nebo podnikající fyzická osoba zákaz kouření, 

manipulace s otevřeným ohněm a rozpálenými předměty, a dále zákaz dalších činností, které 

by mohly způsobit uvedení pyrotechnického výrobku do funkce, s výjimkou pyrotechnických 

výrobků, jejichž návod k použití to nevylučuje.  

  

§ 28 
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 (1) V prodejní místnosti se mohou skladovat pyrotechnické výrobky v množství 

obsahujícím nejvýše 80 kg čisté hmotnosti výbušných látek.  

  

 (2) V příručním skladu se mohou skladovat pyrotechnické výrobky v množství 

obsahujícím nejvýše  

  

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

přepravních obalech výrobce nebo dovozce, označených v souladu s Evropskou dohodou o 

mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) klasifikačním kódem 1.4 G, z nichž 

nejvýše jeden takový obal každého typu výrobku může být otevřen,  

  

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

  

c) 750 kg čisté hmotnosti výbušných látek, při skladování v kombinaci podle písmene a), anebo 

b) společně s pyrotechnickými výrobky nacházejícími se v původních přepravních obalech 

výrobce nebo dovozce, které jsou označeny v souladu s Evropskou dohodou o mezinárodní 

silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) klasifikačním kódem 1.4 S.  

  

§ 29  

 (1) Mimo sklad nebo příruční sklad může hospodářský subjekt nebo jiná právnická nebo 

podnikající fyzická osoba skladovat nebo mimo prodejní místnost prodávat a skladovat pouze 

pyrotechnické výrobky kategorie F1.  

  

 (2) Při skladování nebo prodeji podle odstavce 1 jsou hospodářský subjekt nebo jiná 

právnická nebo podnikající fyzická osoba povinny mít k dispozici alespoň jeden přenosný 

hasicí přístroj vodní nebo pěnový s hasicí schopností nejméně 13A nebo přenosný hasicí přístroj 

práškový s hasicí schopností nejméně 21A.  

  

 

Díl III 

 

Vystavování pyrotechnických výrobků  

 

§ 30 

Hospodářský subjekt nebo jiná právnická nebo podnikající fyzická osoba může 

vystavovat pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 pouze prostřednictvím osoby s 

odbornou způsobilostí podle § 36 odst. 1. 

§ 30a 

 (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 
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a používání pyrotechnických výrobků, vymezení a zajištění ohroženého prostoru a podmínky 

při vystavování pyrotechnických výrobků stanoví ministerstvo vyhláškou. 

 

(3) Hospodářský subjekt je povinen ohlásit Úřadu a hasičskému záchrannému sboru 

kraje nejméně 5 pracovních dní přede dnem zahájení vystavování  

a) místo, datum a čas vystavování pyrotechnických výrobků,   

b) dobu trvání vystavování pyrotechnických výrobků,   

c) obchodní firmu, adresu sídla a identifikační číslo nebo jméno, příjmení, adresu a identifikační 

číslo vystavovatele a   

d) množství a typ vystavovaných pyrotechnických výrobků.  

 

Díl IV 

 

Používání pyrotechnických výrobků 

 

§ 31 

 

Předpoklady pro používání pyrotechnických výrobků 

(1) Provádět ohňostrojné práce, zneškodňovat, ničit nebo jinak používat pyrotechnické 

výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 může pouze osoba s odbornou způsobilostí podle § 36 odst. 

1.  

(2) Hospodářský subjekt nebo jiná právnická nebo podnikající osoba může provádět 

ohňostrojné práce, zneškodňovat, ničit nebo jinak používat pyrotechnické výrobky kategorie 

F4, T2 nebo P2 pouze prostřednictvím osoby s odbornou způsobilostí podle § 36 odst. 1.  

 

§ 32  

Zneškodňování a ničení pyrotechnických výrobků 

 Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí jsou povinny zajistit 

bezodkladné zničení nebo zneškodnění poškozených anebo zjevně nefunkčních 

pyrotechnických výrobků v souladu s návodem na použití.  

 

 

§ 33 

Ohňostrojná práce  

 (1) Ohňostrojnou prací je činnost, při které se využívá pyrotechnických výrobků 

kategorie F4 nebo T2, případně v kombinaci s pyrotechnickými výrobky uvedenými v § 32 

odst. 1, k produkci světla, zvuku, kouře nebo kombinace těchto efektů, zahrnující přípravu a 

provádění této činnosti. Tyto činnosti se zpravidla provedou na jednom pracovišti a při jednom 

uzavření bezpečnostního okruhu.  

 (2) Bezpečnostním okruhem se rozumí obvod území, kterým je území ohrožené účinky 

odpalovaných pyrotechnických výrobků, zejména rozletem jejich částí a dopadem 

nebezpečných zbytků po jejich odpálení. Bezpečnostní okruh se stanoví s ohledem na druh 

odpalovaných pyrotechnických výrobků z hlediska jejich funkce a nebezpečnosti, s ohledem na 

způsob jejich odpalování a na předpovídané povětrnostní podmínky.  
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 (3) Pro každou ohňostrojnou práci musí být z osob s odbornou způsobilostí určen 

vedoucí odpalovač ohňostrojů, který zabezpečuje dodržení technologického postupu při 

vlastním provedení ohňostrojných prací.  

 (4) Technologickým postupem je postup ohňostrojné práce, který vypracovává vedoucí 

odpalovač ohňostrojů pro každou jednotlivou ohňostrojnou práci. Generálním technologickým 

postupem je postup ohňostrojných prací, který lze použít pouze pro potřeby výuky osob k 

získání odborné způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky u opakovaných 

ohňostrojných prací, které mají být prováděny za stejných nebo obdobných podmínek. V 

případě zpracování generálního technologického postupu ohňostrojných prací nemusí být 

vypracováván samostatný technologický postup ohňostrojných prací pro každou ohňostrojnou 

práci.  

 (5) Před zahájením dočasného nebo příležitostného provádění ohňostrojných prací v 

České republice fyzickou osobou, která je v jiném členském státě Evropské unie nebo 

Švýcarské konfederaci oprávněna k výkonu obdobné činnosti, ověří Český báňský úřad 

odbornou kvalifikaci podle zákona o uznávání odborné kvalifikace14).  

 (6) Způsob provádění ohňostrojných prací, pokud jde o bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci a ochranu života, zdraví a majetku a obsah samostatného nebo generálního 

technologického postupu stanoví Český báňský úřad vyhláškou.  

 

§ 33a  

Povolení ohňostrojné práce  

 (1) Ohňostrojné práce lze provést pouze na základě rozhodnutí o povolení ohňostrojné 

práce vydaného obvodním báňským úřadem, kterým se povolí provést ohňostrojnou práci podle 

technologického postupu podle § 33 odst. 4.  

 (2) Žádost o povolení ohňostrojné práce podává ten, kdo bude tuto práci provádět. 

Žádost vedle obecných náležitostí podle správního řádu obsahuje  

a) určení vedoucího odpalovače ohňostrojů,  

b) technologický postup, 

c) písemný souhlas vlastníka pozemku, na kterém má být ohňostrojná práce provedena, s 

provedením ohňostrojné práce.  

 (3) Účastníky řízení o povolení ohňostrojných prací jsou žadatel a obec, v jejímž 

územním obvodu má být ohňostrojná práce provedena, vlastníci nemovitostí, které se nachází 

v bezpečnostním okruhu, nebo jejich správci anebo uživatelé.  

 (4) Náklady na případný znalecký posudek potřebný v řízení o povolení ohňostrojné 

práce hradí žadatel o povolení ohňostrojných prací.  

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

správním řádem obsahuje  

a) datum, místo a předpokládaný čas provedení ohňostrojné práce,  
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b) případné podmínky k zajištění bezpečného provedení ohňostrojné práce.  

 (6) Pravomocné rozhodnutí podle odstavce 5 se zasílá též příslušnému krajskému 

ředitelství Policie České republiky a hasičskému záchrannému sboru kraje.  

 (7) Při provádění ohňostrojných prací jsou vlastníci nemovitostí, které se nachází v 

bezpečnostním okruhu nebo jejich správci nebo uživatelé povinni strpět opatření k zajištění 

bezpečnosti života, zdraví osob a ochrany majetku, včetně dodržení výstražných signálů.  

 (8) Povolovací povinnost dle odstavce 1 se nevztahuje na ohňostrojné práce prováděné 

prostřednictvím pyrotechnických výrobků uvedených v příloze č. 3 tohoto zákona; provádění 

ohňostrojných prací prostřednictvím těchto pyrotechnických výrobků podléhá ohlášení podle § 

35 odstavce 2.  

§ 33b 

Evidence pyrotechnických výrobků použitých při provádění ohňostrojných prací  

 (1) Osoba, která provádí ohňostrojnou práci, je povinna vést evidenci údajů o všech 

pyrotechnických výrobcích kategorie F4 a T2, které použila při provádění ohňostrojných prací.  

 (2) V evidenci musí být uvedeno  

 a) registrační číslo pyrotechnického výrobku použitého při provádění ohňostrojných prací,  

 b) množství a kategorie pyrotechnického výrobku použitého při provádění ohňostrojných 

prací a  

 c) jméno, příjmení, adresa a identifikační číslo osoby s odbornou způsobilostí podle § 36 

odst. 1 písm. b).  

  (3) Osoba, která provádí ohňostrojnou práci, je povinna uchovat v evidenci údaje o 

pyrotechnických výrobcích kategorie F4 a T2 použitých při provádění ohňostrojných prací 

nejméně 1 rok po jejich odpalu nebo jejich převedení na jinou osobu.  

 

Díl V 

 

Manipulace s pyrotechnickými výrobky  

 

§ 34 

(1) Manipulovat s pyrotechnickými výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 může pouze 

osoba s odbornou způsobilostí podle § 36 odst. 1. 

 

(2) Hospodářský subjekt nebo jiná právnická nebo podnikající fyzická osoba může 

manipulovat s pyrotechnickými výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 pouze prostřednictvím 

osoby s odbornou způsobilostí podle § 36 odst. 1.“. 

CELEX 32013L0029 
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34. Za hlavu VI se vkládá hlava VII, která včetně nadpisu zní: 

 

„HLAVA VII 

 

OHŇOSTROJE A VÝZKUM, VÝVOJ A ZKOUŠENÍ PYROTECHNICKÝCH 

VÝROBKŮ 

 

§ 35 

 

Ohňostroje 

  

 (1) Ohňostrojem se rozumí současné nebo v krátkém časovém sledu následující 

odpalování pyrotechnických výrobků kategorie F2, F3 nebo T1. Za ohňostroj se nepovažuje 

odpalování pyrotechnických výrobků do hmotnosti 10 kg čistého obsahu výbušných látek 

celkem.  

  

 (2) Osoba, která provádí ohňostroj, je povinna ohlásit provedení ohňostroje příslušnému 

obecnímu úřadu a příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejpozději 4 pracovní 

dny před jeho provedením.  

  

 (3) Ohlášení ohňostroje podle odstavce 2 musí mít písemnou formu a spolu s ním se 

předkládá i písemný souhlas vlastníka pozemku, na jehož pozemku se bude odpalovat, 

popřípadě souhlas vlastníků, správců nebo uživatelů dalších dotčených nemovitostí s 

provedením ohňostroje. Ohlášení obsahuje   

a) údaje o osobě provádějící ohňostroj a kontaktní telefon,  

b) místo provádění ohňostroje,   

c) datum a čas začátku přípravy, datum a čas provedení ohňostroje a dobu jeho trvání,  

d) množství a typy používaných pyrotechnických výrobků,  

e) způsob zajištění ochrany života a zdraví osob a majetku, včetně map nebo schémat, 

zachycujících odpaliště a území ohrožené účinky odpalovaných pyrotechnických výrobků, 

zejména rozletem jejich částí a dopadem nebezpečných zbytků po jejich odpálení.  

  

 (4) Ohňostroj musí být proveden v souladu s ohlášenými údaji podle odstavce 3 písm. 

a) až d) a za dodržení opatření ohlášeného podle odstavce 3 písm. e).  

  

 

§ 35a 

Výzkum, vývoj a zkoušení  

 

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.“.  

 

35. V § 36 odst. 1 písm. a) se slova „ pokud jde o nákup, prodej, ničení nebo zneškodňování 

pyrotechnických výrobků kategorie P2,“ zrušují. 
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36. V § 36 odst. 1 písm. b) se slova „, pokud jde o nákup, prodej, ničení nebo zneškodňování 

pyrotechnických výrobků kategorie T2 nebo F4 a provádění ohňostrojných prací“ zrušují. 

 

37. V § 36 odstavec 2 zní „ (2) Osoba s odbornou způsobilostí podle § 36 odst. 1 může 

zacházet pouze s pyrotechnickými výrobky zařazenými do kategorie, pro níž jí bylo 

vydáno osvědčení o odborné způsobilosti“. 

 

38. V § 37 odst. 1 se slovo „se“ za slovem „výrobky“ zrušuje a za slovo „vydává“ se vkládají 

slova „Český báňský úřad“. 

 

39. V § 37 odst. 2 se slovo „nejméně“ zrušuje a na konec textu písmene b) se doplňují slova 

„nebo základní vzdělání a 5 let praxe v oboru nebo příbuzném oboru“.  

 

40. V § 37 odst. 2 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), 

které zní: 

 „f) úspěšně složit zkoušku podle § 38“. 

 

41. V § 37 odst. 3 se věta třetí zrušuje a na konci odstavce 3 se doplňuje věta „Je-li žadatelem 

cizinec, předloží Českému báňskému úřadu výpis z evidence Rejstříku trestů včetně 

přílohy obsahující cizozemská odsouzení15).“ 

 

42. V § 37 odstavec 4 zní: 

„(4) Žadatel předloží žádost o vydání osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s 

pyrotechnickými výrobky pro kategorie podle § 36 odst. 1 Českému báňskému úřadu, která 

vedle obecných náležitostí podle správního řádu, obsahuje doklad o dosaženém vzdělání 

žadatele, nemá-li středoškolské vzdělání s maturitou doklad o praxi v oboru nebo příbuzném 

oboru, lékařský posudek, doklad o zaplacení správního poplatku a je-li žadatelem cizinec, výpis 

z evidence Rejstříku trestů včetně příloh obsahující cizozemská odsouzení15).“ 

 

43. V § 37 odst. 5 se slova „a pokud absolvuje odborné školení a úspěšně složí zkoušku podle 

§ 38“ zrušují. 

 

44. V § 38 odst. 1 se slovo „žadatelů“ zrušuje. 

 

45. V § 38 se na začátek odstavce 3 vkládá věta „Termín odborného školení vyhlašuje Úřad 

nejpozději 30 dní před jeho zahájením.“. 

 

46. V § 38 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou „V kalendářním roce se zahájí alespoň 

jedno odborné školení pro příslušnou kategorii pyrotechnických výrobků, pokud se 

přihlásí alespoň jeden uchazeč.“. 

 

47. V § 38 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Zkoušku lze opakovat do šesti měsíců ode 

dne konání zkoušky, při které uchazeč neuspěl.“. 
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48. V § 38 odst. 5 se věta první a druhá nahrazují větou „Za odborné školení vybírá Úřad ve 

výši 10 000 Kč.“ a slovo „nákladů“ se zrušuje. 

 

49. V § 38 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„(6) Za opakování zkoušky vybírá Úřad úplatu ve výši 3000 Kč, jejíž zaplacení je 

předpokladem k absolvování opravné zkoušky.“. 

 

50. V § 39 se doplňuje odstavec 6, který zní: 

„(6) Posuzujícím lékařem je registrující poskytovatel v oboru všeobecného praktického 

lékařství s výjimkou osob v zaměstnaneckém nebo obdobném vztahu, kdy posuzujícím lékařem 

je poskytovatel v oboru pracovního lékařství.“. 

 

51. V § 43 odst. 1 se slova „a osobě s odbornou způsobilostí a nesmí mít vztah k 

pyrotechnickému výrobku, který posuzuje“ nahrazují slovy „, jehož pyrotechnický 

výrobek posuzuje, a na tomto pyrotechnickém výrobku“. 

CELEX 32013L0029 

 

52. V § 43 odst. 4 písm. c) se slovo „druh“ nahrazuje slovem „typ“. 

CELEX 32013L0029 

 

53. Za § 51 se vkládá nový § 51a, který zní: 

 

„§51a 

V pochybnostech, zda jde o pyrotechnický výrobek, rozhoduje ministerstvo, které si k 

tomu vyžádá zejména vyjádření Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Úřadu a Českého 

báňského úřadu.“. 

 

 

54. V § 52 odst. 1 se písmen b) a c) zrušují. 

Dosavadní písmena d) až l) se označují jako písmena b) až j). 

 

55. V § 52 odst. 1 písm. b) se slovo „další“ zrušuje. 

 

56. V §52 odst. 3 se slova „pyrotechnického výrobku“ a slova „o výbušninu nebo“ zrušují. 

 

57. V § 52 se doplňuje odstavec 5, který zní: 

„(5) Za odborné činnosti související se zkoušením pyrotechnických výrobků vybírá Úřad 

úplatu. Výši úplaty stanoví ministerstvo vyhláškou.“. 

 

58. V § 55 odst. 1 se slovo „Úřad“ zrušuje. 

 

59. V § 55 odst. 2, § 56 odst. 1, § 57 odst. 1, 58, § 59 odst. 1, 5 až 7 a § 61 odst. 1 a 2 se 

slovo „Úřad“ nahrazuje slovy „Česká obchodní inspekce“. 
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CELEX 32013L0029 

 

60. V § 55 se na konci odstavce 2 doplňují slova „, s výjimkou povinností stanovených 

fyzickým osobám, povinností podle § 12 odst. 4 a 5, § 35 odst. 2 a § 41 odst. 3 a 4 není-li 

uvedeno jinak a v případech, kdy je stanoven jiný kontrolní orgán“. 

 

61. V § 55 odst. 4 se slova „je kontrolním orgánem v oblasti ohňostrojných prací, zejména 

kontroluje, zda osoby provádějící ohňostrojné práce splňují požadavky a plní povinnosti 

podle tohoto zákona“ nahrazují slovy „kontroluje v oblasti ohňostrojných prací 

dodržování povinností stanovených v § 31 § 33, § 33a a § 33b“. 

 

62. V § 55 se odstavec 5 zrušuje.  

 

63. V nadpisu § 56 se slovo „Úřadu“ nahrazuje slovy „České obchodní inspekce“. 

 

64. V § 56 odst. 1 a § 57 odst. 1 se slovo „Úřadem“ nahrazuje slovy „Českou obchodní 

inspekcí“. 

 

CELEX 32013L0029 

 

65. V § 56 odst. 1 a v § 57 odst. 1 se slova „vyzve neprodleně hospodářský subjekt nebo 

osobu“ nahrazují slovy „uloží neprodleně hospodářskému subjektu nebo osobě “. 

CELEX 32013L0029 

66. V § 58 odst. 1 se slova „vyzve příslušný hospodářský subjekt k odstranění nesouladu“ 

nahrazují slovy „uloží příslušnému hospodářskému subjektu povinnost odstranit 

nesoulad“. 

 

CELEX 32013L0029 

67. V § 59 odst. 4 se slova „předseda Úřadu“ nahrazují slovy „ředitel inspektorátu České 

obchodní inspekce“. 

 

68. V § 59 odst. 8 se slova „Úřad je povinen“ nahrazují slovy „Česká obchodní inspekce je 

povinna“. 

 

CELEX 32013L0029 

 

69. V § 61 odst. 1 se slovo „Úřadem“ se nahrazuje slovy „Českou obchodní inspekcí“, slova 

„hospodářský subjekt nebo osoba“ slovy „hospodářskému subjektu nebo osobě“ a slova 

„byly vyzvány k“ slovy „bylo uloženo“.    

 

CELEX 32013L0029 
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70.  V § 61 odst. 6 se písmeno „k“ zrušuje a slova „vyzval příslušný hospodářský subjekt“ se 

nahrazují slovy „uložil příslušnému hospodářskému subjektu“.  

 

CELEX 32013L0029 

71. V § 62 odst. 3 písm. d) se slovo „vydání,“ zrušuje.  

 

CELEX 32013L0029 

 

72. Hlava IX včetně nadpisu zní:  

 

„HLAVA IX 

§ 63 

Přestupky fyzických osob 

 

  

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

 

a) v rozporu s § 12 odst. 5 jako dědic výrobce nebo dovozce nepřevede na oznamující orgán 

záznamy podle § 12 odst. 3, 

b) v rozporu s § 24 odst. 1 nakupuje, prodává nebo jinak sobě nebo jinému opatří pyrotechnické 

výrobky kategorie F4, T2 nebo P2, aniž by byla osobou odborně způsobilou, 

c) prodává pyrotechnické výrobky prostřednictvím internetu v rozporu s § 25 odst. 3 písm. a) 

nebo b),  

d) v rozporu s § 26 odst. 1 skladuje nebo jinak přechovává pyrotechnické výrobky kategorie 

F4, T2 nebo P2, aniž by byla osobou odborně způsobilou, 

e) skladuje pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 v rozporu s § 28 odst. 1 nebo 

odst. 2, 

f) v rozporu s § 31 odst. 1 provede ohňostrojnou práci, aniž by byla osobou odborně způsobilou, 

g) v rozporu s § 31 odst. 1 zneškodňuje, ničí nebo jinak používá pyrotechnické výrobky 

kategorie F4, T2 nebo P2, aniž by byla osobou odborně způsobilou, 

h) v rozporu s § 34 odst. 1 manipuluje s pyrotechnickými výrobky kategorie F4, T2 nebo P2, 

aniž by byla osobou odborně způsobilou, 

i) v rozporu s § 35 odst. 2 provede ohňostroj bez ohlášení příslušnému obecnímu úřadu a 

příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, 

j) používá pyrotechnické výrobky vyrobené za účelem výzkumu, vývoje a zkoušení v rozporu 

s podmínkami stanovenými § 35a. 

 

 

(2) Za přestupek se uloží pokuta do 

 

a) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) až h) nebo j),  

b) 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i), 

c) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a). 

 

(3) Příkazem na místě lze uložit pokutu do 5 000 Kč.  
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§ 63a  

 

Přestupky osob s odbornou způsobilostí 

 

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

  

a) prodává pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 v rozporu s § 25 odst. 2 

b) v rozporu s § 25 odst. 4 prodává pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 osobám 

bez odborné způsobilosti nebo jiné právnické nebo podnikající fyzické osobě, aniž by byly 

splněny podmínky stanovené § 36 odst. 1,  

c) nejde-li o skladování, přechovává pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2, aniž by 

byly použity obecné požadavky na skladování, 

d) skladuje pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 v rozporu s § 27 odst. 1, 

e) neskladuje pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 ve skladu, příručním skladu 

nebo prodejní místnosti v souladu s § 27 odst. 2, 

f) nedodržuje při skladování pyrotechnických výrobků kategorie F4, T2 nebo P2 zákaz 

činností podle § 27 odst. 3, 

g) nezajistí bezodkladné zničení nebo zneškodnění pyrotechnických výrobků podle § 32,  

h) v rozporu s § 33 odst. 3 nezajistí jako vedoucí odpalovač dodržení technologického postupu,  

i) podle § 33 odst. 4 provede ohňostrojnou práci v rozporu s vyhláškou Českého báňského 

úřadu,  

j) v rozporu s § 33a odst. 1 provede ohňostrojnou práci bez rozhodnutí o jejím povolení,  

k) v rozporu s § 33b odst. 1 nevede jako osoba, která prováděla ohňostrojnou práci, evidenci 

údajů o všech pyrotechnických výrobcích, které použila při provádění ohňostrojných prací,  

l) jako osoba, která prováděla ohňostrojnou práci, neuchová v evidenci údaje o pyrotechnických 

výrobcích podle § 33b odst. 3,  

m) jako osoba, která prováděla ohňostrojnou práci, nejedná v souladu s pokyny kontrolního 

orgánu podle § 33b odst. 4, 

n) v rozporu s § 36 odst. 2 zachází s pyrotechnickými výrobky v kategorii, pro níž jí nebylo 

vydáno osvědčení o odborné způsobilosti,  

o) neohlásí ve stanovené lhůtě Českému báňskému úřadu změny údajů v osvědčení o odborné 

způsobilosti, jakož i ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení jí vydaného osvědčení podle § 41 

odst. 3, nebo 

p) neohlásí Českému báňskému úřadu skutečnost, že přestala splňovat podmínky pro získání 

osvědčení o odborné způsobilosti podle § 41 odst. 4. 

 

 

 

(2) Za přestupek se uloží pokuta do 

 

a) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. h), i), j), nebo n),  

b) 500 000 Kč jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až g),  

c) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. k), l), m), o) nebo p).  

 

(3) Příkazem na místě lze uložit pokutu do 5 000 Kč.  
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§ 64 

 

 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 

 

 

(1) Právnická a podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

 

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

zákona,  

b) nakupuje, prodává nebo jinak sobě nebo jinému opatří pyrotechnické výrobky kategorie F4, 

T2 nebo P2 v rozporu s § 24 odst. 2,  

c) prodává pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 v rozporu s § 25 odst. 2,  

d) prodává prostřednictvím internetu pyrotechnické výrobky v rozporu s § 25 odst. 3, písm. a) 

nebo b),  

e) v rozporu s § 25 odst. 4 prodá pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 osobě, která 

není osobou odborně způsobilou nebo hospodářskému subjektu nebo jiné právnické nebo 

podnikající fyzické osobě, prostřednictvím osoby, která není osobou odborně způsobilou,  

f) v rozporu s § 26 odst. 2, skladuje pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 jinak než 

prostřednictvím odborně způsobilé osoby,  

g) skladuje pyrotechnické výrobky v rozporu s podmínkami stanovenými § 27 odst. 1,  

h) v rozporu s § 27 odst. 2 skladuje pyrotechnické výrobky v jiném než k tomu určeném 

prostoru nebo skladuje a prodává pyrotechnické výrobky v prostorech, které nebyly k tomuto 

účelu povoleny,  

i) nezajistí zákaz činností uvedených v § 27 odst. 3,  

j) skladuje v prodejní místnosti pyrotechnické výrobky s vyšší než povolenou hmotností 

výbušných látek podle § 28 odst. 1 nebo skladuje v příručním skladu pyrotechnické výrobky s 

vyšší než povolenou hmotností výbušných látek podle § 28 odst. 2, písm. a), b) nebo c),  

k) skladuje nebo skladuje a prodává pyrotechnické výrobky mimo sklad, příruční sklad nebo 

prodejní místnost v rozporu s § 29 odst. 1,  

l) při skladování nebo prodeji neplní podmínky podle § 29 odst. 2,  

m) v rozporu s § 30 nevystavuje pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 

prostřednictvím odborně způsobilé osoby,  

n) v rozporu s § 30a nevystavuje pyrotechnické výrobky podle podmínek stanovených v odst. 

1 nebo nezajistí bezpečnostní opatření podle odst. 2,  

o) neohlásí České obchodní inspekci a hasičskému záchrannému sboru kraje informace a to za 

podmínek stanovených § 30a odst. 3, 

p) v rozporu s § 31 odst. 2 provádí ohňostrojné práce, prostřednictvím jiné osoby než osoby s 

odbornou způsobilostí,  

q) v rozporu s § 31 odst. 2 zneškodňuje, ničí nebo jinak používá pyrotechnické výrobky 

kategorie F4, T2 nebo P2 prostřednictvím jiné osoby než osoby s odbornou způsobilostí, 

r) v rozporu s § 33 odst. 3 neurčí osobu odborně způsobilou jako vedoucího odpalovače 

ohňostrojů nebo tato osoba nedodrží technologický postup při provedení ohňostrojné práce,  

s) v rozporu s § 33a odst. 1 provede ohňostrojnou práci bez rozhodnutí o jejím povolení,  

t) v rozporu s § 33b odst. 1 nevede jako osoba, která prováděla ohňostrojnou práci, evidenci 

údajů o všech pyrotechnických výrobcích, které použila při provádění ohňostrojných prací,  

u) vede jako osoba, která prováděla ohňostrojnou práci evidenci údajů o všech pyrotechnických 

výrobcích, které při provádění ohňostrojných prací použila, v rozporu s písm. a), b) nebo c) § 

33b odst. 2,  
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v) neuchovává, jako osoba, která prováděla ohňostrojnou práci, v evidenci údaje o 

pyrotechnických výrobcích podle § 33b odst. 3,  

w) nejedná, jako osoba, která prováděla ohňostrojnou práci, v souladu s pokyny kontrolního 

orgánu podle § 33b odst. 4,  

x) v rozporu s § 34 odst. 2 nemanipuluje s pyrotechnickými výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 

prostřednictvím osoby odborně způsobilé,  

y) rozporu s § 35 odst. 2. provede ohňostroj bez ohlášení příslušnému obecnímu úřadu a 

příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje,  

z) nepoužívá pyrotechnické výrobky vyrobené za účelem výzkumu, vývoje a zkoušení, které 

nejsou v souladu s ustanoveními tohoto zákona, v souladu s § 35a 

 

 (2) Hospodářský subjekt se dopustí přestupku tím, že 

 

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

zákona,  

b) dodává na trh pyrotechnické výrobky osobám, které nedosáhly věkové hranice podle § 5 

odst. 1,  

c) dodá na trh pyrotechnické výrobky v rozporu s § 5 odst. 2,  

d) v rozporu s § 5 odst. 3 zpřístupní veřejnosti pyrotechnické výrobky kategorie P1,  

e) nezajistí označení pyrotechnických výrobků pro použití ve vozidlech podle § 14 odst. 1 a 2,  

f) nedodá uživateli, který je podnikatelským subjektem činným v oboru, bezpečnostní list podle 

§ 14 odst. 3,  

g) dodá na trh pyrotechnické výrobky v rozporu s § 16 odst. 1,  

h) nevede seznam osob podle § 16 odst. 2,  

i) nevede seznam osob s odbornou způsobilostí podle § 16 odst. 3,  

j) v rozporu s § 16 odst. 4 neposkytne informace kontrolním orgánům,  

k) nakupuje, prodává nebo jinak sobě nebo jinému opatří pyrotechnické výrobky v rozporu s § 

24 odst. 2, 

l) prodává pyrotechnické výrobky v rozporu s § 25 odst. 1 

m) při internetovém prodeji pyrotechnických výrobků nepřijme opatření podle § 25 odst. 3 

písm. a) nebo b),  

n) v rozporu s § 25 odst. 4 prodá pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 osobě, která 

není osobou odborně způsobilou nebo hospodářskému subjektu nebo jiné právnické nebo 

podnikající fyzické osobě, prostřednictvím osoby, která není osobou odborně způsobilou,  

o) v rozporu s § 26 odst. 2 skladuje pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 jinak než 

prostřednictvím odborně způsobilé osoby,  

p) skladuje pyrotechnické výrobky v rozporu s podmínkami stanovenými § 27 odst. 1,  

q) v rozporu s § 27 odst. 2 skladuje pyrotechnické výrobky v jiném než k tomu určeném 

prostoru nebo skladuje a prodává pyrotechnické výrobky v prostorech, které nebyly k tomuto 

účelu povoleny,  

r) nezajistí zákaz činností stanovených § 27 odst. 3,  

s) skladuje v prodejní místnosti pyrotechnické výrobky s vyšší než povolenou hmotností 

výbušných látek podle § 28 odst. 1,  

t) skladuje v příručním skladu pyrotechnické výrobky s vyšší než povolenou hmotností 

výbušných látek podle § 28 odst. 2, písm. a), b) nebo c),  

u) skladuje nebo skladuje a prodává pyrotechnické výrobky mimo sklad, příruční sklad nebo 

prodejní místnost v rozporu s § 29 odst. 1,  

v) při skladování nebo prodeji neplní podmínky podle § 29 odst. 2,  

w) v rozporu s § 30 nevystavuje pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 

prostřednictvím odborně způsobilé osoby,  
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x) v rozporu s § 30a nevystavuje pyrotechnické výrobky podle podmínek stanovených v odst. 

1 nebo nezajistí bezpečnostní opatření podle odst. 2,  

y) neohlásí České obchodní inspekci a hasičskému záchrannému sboru kraje informace a to za 

podmínek stanovených § 30a odst. 3,  

z) v rozporu s § 31 odst. 2 provádí ohňostrojné práce, prostřednictvím jiné osoby než osoby s 

odbornou způsobilostí,  

 

 

 

(3) Hospodářský subjekt se dopustí přestupku dále tím, že 

a) v rozporu s § 31 odst. 2 zneškodňuje, ničí nebo jinak používá pyrotechnické výrobky 

kategorie F4, T2 nebo P2 prostřednictvím jiné osoby než osoby s odbornou způsobilostí, 

b) nezajistí bezodkladné zničení nebo zneškodnění pyrotechnických výrobků v podle § 32,  

c) v rozporu s § 33 odst. 3 neurčí osobu odborně způsobilou jako vedoucího odpalovače 

ohňostrojů nebo tato osoba nedodrží technologický postup při provedení ohňostrojné práce, 

d) v rozporu s § 33a odst. 1 provede ohňostrojnou práci bez rozhodnutí o jejím povolení,  

e) v rozporu s § 33b odst. 1 nevede jako osoba, která prováděla ohňostrojnou práci, evidenci 

údajů o všech pyrotechnických výrobcích, které použila při provádění ohňostrojných prací,  

f) vede jako osoba, která prováděla ohňostrojnou práci evidenci údajů o všech pyrotechnických 

výrobcích, které při provádění ohňostrojných prací použila, v rozporu s písm. a), b) nebo c) § 

33b odst. 2,  

g) neuchovává, jako osoba, která prováděla ohňostrojnou práci, v evidenci údaje o 

pyrotechnických výrobcích podle § 33b odst. 3,  

h) nejedná, jako osoba, která prováděla ohňostrojnou práci, v souladu s pokyny kontrolního 

orgánu podle § 33b odst. 4,  

i) v rozporu s § 34 odst. 2 nemanipuluje s pyrotechnickými výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 

prostřednictvím osoby odborně způsobilé,  

j) rozporu s § 35 odst. 2 provede ohňostroj bez ohlášení příslušnému obecnímu úřadu a 

příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje,  

k) nepoužívá pyrotechnické výrobky vyrobené za účelem výzkumu, vývoje a zkoušení, které 

nejsou v souladu s ustanoveními tohoto zákona, v souladu s § 35a. 

 

 

(4) Výrobce se dopustí přestupku tím, že 

 

a) neposkytne příslušným orgánům na vyžádání kopii EU prohlášení o shodě podle § 10 odst. 6, 

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

c) v rozporu s § 12 odst. 3 nevede po dobu nejméně 10 let stanovené záznamy pyrotechnických 

výrobků, které vyrobí, 

d) v rozporu s § 12 odst. 4 nepřevede stanovené záznamy na nástupnickou právnickou osobu 

podle písm. a) nebo na oznámený subjekt podle písm. b), 

e) neposkytne oznámenému subjektu nebo České obchodní inspekci na základě jejich pokynu 

informace podle § 12 odst. 6, 

f) nezajistí označení pyrotechnických výrobků podle § 13. odst. 1, 

g) označí pyrotechnické výrobky v rozporu s § 13 odst. 2 až 4, 

h) označí pyrotechnický výrobek CE v rozporu s § 15, 

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

nebo při uvádění pyrotechnických výrobků na trh nezajistí, aby tyto výrobky byly navrženy a 

vyrobeny v souladu se základními bezpečnostními požadavky podle § 18 odst. 2, 

j) nevypracuje dokumentaci a EU prohlášení o shodě v souladu s § 18 odst. 3, 
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k) neuchovává EU prohlášení o shodě nejméně po dobu 10 let po uvedení pyrotechnického 

výrobku na trh podle § 18 odst. 4, 

l) nezajistí, aby výrobní proces a jeho kontrola byly ve shodě s typem uvedeným v certifikátu a 

požadavky tohoto zákona podle § 18 odst. 5, 

m) nepoužívá schválený systém jakosti nebo neinformuje oznámený subjekt o jeho změnách 

podle § 18 odst. 6, 

n) nepoužívá v případě sériové výroby postupy zajišťující shodu s tímto zákonem podle § 18 

odst. 7, 

o) neprovede na základě pokynu kontrolního orgánu zkoušky a ověřování pyrotechnických 

výrobků dodávaných na trh nebo o jejich výsledcích neinformuje distributory podle § 19 odst. 

1, 

p) nevede evidenci stížností uživatelů pyrotechnických výrobků, nevyhovujících 

pyrotechnických výrobků nebo pyrotechnických výrobků stažených z oběhu podle § 19 odst. 2 

q) neuvede na pyrotechnickém výrobku své kontaktní údaje podle § 19 odst. 3, 

r) v rozporu s § 19 odst. 4 nezajistí, aby byl k pyrotechnickému výrobku přiložen návod k 

použití v českém jazyce, a to v jasné, srozumitelné, rozeznatelné a nesmazatelné formě,  

s) v rozporu s § 19 odst. 5 nepřijme nezbytná opatření k nápravě, pokud není jeho výrobek ve 

shodě s tímto zákonem nebo neinformuje příslušné orgány, pokud pyrotechnický výrobek 

představuje riziko, 

t) v rozporu s § 19 odst. 6 nepředloží příslušnému kontrolnímu orgánu na základě jeho pokynu 

všechny informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody pyrotechnického výrobku s 

technickými požadavky, a to v českém jazyce, není-li dohodnuto jinak, 

u) nespolupracuje s oznámeným subjektem při výkonu dohledu podle § 19 odst. 7. 

 

(5) Dovozce se dopustí přestupku tím, že 

 

a) v rozporu s § 12 odst. 3 nevede po dobu nejméně 10 let stanovené záznamy pyrotechnických 

výrobků, které doveze, 

b) v rozporu s § 12 odst. 4 nepřevede stanovené záznamy na nástupnickou právnickou osobu 

podle písm. a) nebo na oznámený subjekt podle písm. b), 

c) neposkytne oznámenému subjektu nebo České obchodní inspekci na základě jejich pokynu 

informace podle § 12 odst. 6, 

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

e) nezajistí, aby výrobce provedl příslušný postup posuzování shody, vypracoval dokumentaci 

potřebnou podle jednotlivých postupů posuzování shody podle § 7, označil pyrotechnický 

výrobek označením CE a přiložil doklady podle § 20 odst. 3, 

f) neuvede na pyrotechnickém výrobku snadno srozumitelné údaje podle § 20 odst. 5, 

g) nezajistí, aby byl k pyrotechnickému výrobku přiložen návod k použití v českém jazyce 

podle § 20 odst. 6, 

h) neprovede na základě pokynu kontrolního orgánu zkoušky a ověřování pyrotechnických 

výrobků dodávaných na trh nebo o jejich výsledcích neinformuje distributory podle § 21 odst. 1, 

i) nevede evidenci stížností, nevyhovujících pyrotechnických výrobků a pyrotechnických 

výrobků stažených z oběhu podle § 21 odst. 2, 

j) v rozporu s § 21 odst. 3 nepřijme nezbytná opatření k nápravě, pokud uvedl na trh výrobek, 

který není ve shodě se zákonem nebo neinformuje příslušné orgány, pokud pyrotechnický 

výrobek představuje riziko,  

k) neuchovává kopii EU prohlášení o shodě pro potřeby příslušného kontrolního orgánu nebo 

nezajistí, že dokumentace stanovená u jednotlivých postupů posuzování shody v nařízení vlády 

může být těmto orgánům na požádání předložena podle § 21 odst. 4, nebo 
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l) nepředloží příslušnému kontrolnímu orgánu na základě jeho pokynu všechny informace a 

dokumentaci nezbytné k prokázání shody pyrotechnického výrobku s technickými požadavky 

podle § 21 odst. 5. 

 

 (6) Distributor se dopustí přestupku tím, že 

 

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

b) v rozporu s § 22 odst. 2 neověří, zda je pyrotechnický výrobek opatřen označením CE, zda 

jsou k němu přiloženy požadované doklady v českém jazyce a zda výrobce nebo dovozce 

zajistili, aby pyrotechnický výrobek byl označen podle tohoto zákona,  

c) v rozporu s § 22 odst. 3 nepřijme nezbytná opatření k nápravě, pokud dodal na trh výrobek, 

který není ve shodě se zákonem nebo neinformuje příslušné orgány, pokud pyrotechnický 

výrobek představuje riziko, 

d) nepředloží příslušnému kontrolnímu orgánu na základě jeho žádosti všechny informace a 

dokumentaci nezbytné k prokázání shody pyrotechnického výrobku s technickými požadavky 

podle § 22 odst. 5. 

 

 (7) Oznámený subjekt se dopustí přestupku tím, že 

 

a) nedodrží postup podle § 9 odst. 1 a 2, 

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

c) pravidelně neaktualizuje rejstřík pyrotechnických výrobků a neuchovává údaje do něj 

zapisované podle § 11 odst. 3, 

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

e) v rozporu s § 45 odst. 1 nezajistí, aby subdodavatel nebo dceřiná společnost splnili požadavky 

stanovené § 43, 

f) neuchová příslušné doklady o kvalifikaci subdodavatele nebo dceřiné společnosti podle § 45 

odst. 4, 

g) nepředá dokumenty týkající se provádění činností oznámeného subjektu podle § 48 odst. 4, 

h) nesplní některou z povinností týkající se činnosti oznámeného subjektu podle § 49, nebo 

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

 

 

(8) Právní nástupce výrobce nebo dovozce oznámeného subjektu se dopustí přestupku 

tím, že nepřevede na oznámený subjekt oznamující orgán záznamy podle § 12 odst. 5. 

 

(9) Provozovatel vázané živnosti s předmětem podnikání "nákup, prodej, ničení a 

zneškodňování pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a provádění ohňostrojných 

prací" se dopustí přestupku tím, že nevede evidenci osvědčení o odborné způsobilosti svých 

zaměstnanců podle tohoto zákona. 

 

 

(10) Za přestupek se uloží pokuta do 

 

a) 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d), j) nebo k), podle odstavce 2 

písm. b), c) d), l), m), s), t) nebo u), podle odstavce 4 písm. i), podle odstavce 5 písm. d) nebo 

podle odstavce 6 písm. a), 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBEBMPZNI)



22 

 

b) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), e), f), h), l), m), n), p), q), r), s), 

t), x) nebo z), podle odstavce 2 písm. e), k), n), o), q), v), w), x), y) nebo z) podle odst. 3 písm. 

a), b), c), d), e), i) nebo k),  

 

c) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), g), i), o), u), v), w) nebo y) podle 

odstavce 2 písm. a), f), g), j), p) nebo r), podle odstavce 3 písm. f), g), h) nebo j), podle odstavce 

4 písm. a), b), g), h), j), l), m), n), o), p), q), r), s), t) nebo u), podle odstavce 5 písm. e), f), g), 

h), j), k) nebo l), podle odstavce 6 písm. b), c) nebo d), podle odstavce 7 písm. a), d) nebo h), 

 

d) 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. h), i) nebo podle odstavce 4 písm. c), 

e), f), nebo k), podle odstavce 5 písm. a), c) nebo i) nebo podle odstavce 7 písm. b), c), e), f), 

g) nebo i), 

 

e) 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. d), podle odstavce 5 písm. b), podle 

odstavce 8 nebo podle odstavce 9. 

 

 

§ 65  

 

 

Společná ustanovení k přestupkům 

 

 

(1) Odpovědnost za přestupek zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode 

dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán. 

 

 

(2) Přestupky podle tohoto zákona projednávají v prvním stupni kontrolní orgány podle své 

příslušnosti k výkonu kontroly stanovené v § 55, s výjimkou přestupků uvedených  

a) v § 63 odst. 1 písm. b), c), d), e), g), h) a j) a § 63a odst. 1 písm. a), b), c) d), e), f), g), n), o) 

a p), které projednávají obvodní báňské úřady, 

b) v § 63 odst. 1 písm. i) a § 64 odst. 1 písm. y) a odst. 3 písm. j), které projednávají obecní 

úřady s rozšířenou působností a 

c) v § 63 odst. 1 písm. a) a § 64 odst. 4 písm. d), odst. 5 písm. b) a odst. 8, které projednává 

Česká obchodní inspekce. 

 

(3) Pokuty za přestupky vybírá orgán, který je uložil a vymáhá celní úřad. Příjem z pokut je 

příjmem státního rozpočtu. 

 

CELEX 32013L0029 

 

73. V příloze č. 2 bodu 6 se slovo „složku“ nahrazuje slovem „slož“. 

CELEX 32013L0029 

 

74. V příloze č. 3 se slovo „Druh“ nahrazuje slovem „Typ“. 
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Čl. II 

Přechodná ustanovení 

 

1. Osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky vydaná 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se považují za osvědčení o odborné 

způsobilosti podle tohoto zákona.  

 

2. Za osvědčení prokazující odbornou způsobilost pro zacházení s pyrotechnickými 

výrobky kategorie T2 a F4 se pro účely tohoto zákona považuje též oprávnění nebo 

průkaz odpalovače ohňostrojů vydaný obvodním báňským úřadem nebo Českým 

báňským úřadem. 

 

 

ČÁST DRUHÁ  

Změna trestního zákona 

Čl. III 

V § 279 odst. 3 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník se slova „výbušninu 

v množství větším než malém“ nahrazují slovy „v množství větším než malém výbušninu anebo 

pyrotechnický výrobek, pokud je pro zacházení s ním potřebná odborná způsobilost“. 

 

ČÁST TŘETÍ 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Čl. IV 

Tento zákon byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 

předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 

 

ÚČINNOST 

 

Čl. V 

 

Tento zákon nabývá účinnosti 1. ledna 2021. 
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