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V. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

 

1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE 

 

1.1 Název 

Návrh zákona, 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. 

 

1.2 Definice problému 

Zákon o pyrotechnice 

Od 1. září 1997 do roku 2000 upravoval zákonné požadavky na pyrotechnické výrobky 

zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, v platném znění a jeho prováděcí předpis nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se 

stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, v platném znění. Dozor nad dodržováním 

zákonných požadavků prováděla Česká obchodní inspekce. Od 1. srpna 2000 do 3. září 2015 

byly zákonné požadavky na pyrotechnické výrobky stanoveny zákonem č. 156/2000 Sb., 

o ověřování střelných zbraní a střeliva, v platném znění.  

 

Dne 12. června 2013 byla vydána Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU, 

o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických 

výrobků na trh s termínem implementace do 1. července 2015. Dále byla vydána prováděcí 

směrnice Komise 2014/58/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se podle směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2007/23/ES zřizuje systém pro sledovatelnost pyrotechnických výrobků, 

s termínem implementace do 30. dubna 2015 s tím, že Česká republika jako členský stát EU je 

povinna dodržet tyto termíny při implementaci směrnic do právního řádu ČR.  

 

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

některých zákonů (zákon o pyrotechnice), v platném znění (dále jen „zákon o pyrotechnice“) 

byl tedy předložen s ohledem na závazek vyplývající z členství v EU, který předpokládal 

implementaci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU, o harmonizaci právních 

předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh, prováděcí 

směrnice Komise 2014/58/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se podle směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2007/23/ES zřizuje systém pro sledovatelnost pyrotechnických výrobků 

a s ohledem na nutnost sjednocení legislativní úpravy v oblasti pyrotechnických výrobků. 

 

V průběhu účinnosti zákona o pyrotechnice v souvislosti s vývojem trhu 

s pyrotechnickými výrobky, ale i v souvislosti s potřebou zanést do právního řádu ČR novou 

skutkovou podstatu trestného činu nedovoleného ozbrojování a jeho terminologickému 

navázání na nově navrhované ustanovení zákona o pyrotechnice, a dále v souvislosti s Opravou 

české verze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU ze dne 12. června 2013 

o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBEBMQ334)



2 

 

výrobků na trh zveřejněné v Úředním Věstníku Evropské unie dne 10. února 2018, vyvstala 

potřeba upravit některá ustanovení zákona o pyrotechnice. 

 

Za tímto účelem byl v průběhu roku 2018 a počátkem roku 2019 vypracován návrh 

zákona, kterým se mění zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně 

některých zákonů (zákon o pyrotechnice) s tím, že termín předložení do vlády byl stanoven na 

září 2019.  

Trestní zákoník 

Současná právní úprava trestního zákoníku neumožňuje vždy postihovat neoprávněné 

nakládání s pyrotechnickými výrobky, byť se jedná o takové kategorie pyrotechnických 

výrobků, které jsou pro své destrukční, třaskavé a auditivní vlastnosti stejně nebezpečné jako 

výbušniny (jejichž neoprávněné nakládání trestné je). 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu 

Zákon o pyrotechnice 

Platnou právní úpravu, jež reguluje práva a povinnosti výrobců, dovozců, distributorů 

pyrotechnických výrobků a osob s odbornou způsobilostí, výkon státní správy v oblasti 

pyrotechnických výrobků, a posuzování shody pyrotechnických výrobků v České republice 

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

některých zákonů (zákon o pyrotechnice), v platném znění. Za dobu své existence byl zákon 

jednou novelizován. 

Zákon o pyrotechnice je zejména zákonem, jež stanovuje základní práva a povinnosti 

povinným subjektům, tj. zejména výrobcům, dovozcům a distributorům pyrotechnických 

výrobků, jakož i nástroje pro dozor nad plněním stanovených povinností a pro jejich vymáhání. 

Definuje požadavky pro získání odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými 

výrobky. Vymezuje základní strukturu orgánů veřejné správy a dozorových orgánů v oblasti 

pyrotechnických výrobků. V neposlední řadě stanoví podmínky pro posuzování shody 

pyrotechnických výrobků v České republice.  

V rozsahu transpozice evropské legislativy pak zákon společně s prováděcími právními 

předpisy zajišťuje regulaci v oblasti dodávání pyrotechnických výrobků na trh a zřizuje systém 

pro sledovatelnost pyrotechnických výrobků. 

Trestní zákoník 

 Podle stávající právní úpravy je možné trestněprávně postihnout nedovolené 

užívání pyrotechnického výrobku jakožto nástroje usnadňujícího páchání konkrétní trestné 

činnosti. V této souvislosti je možné zmínit především trestné činy proti životu a zdraví, trestný 

čin obecného ohrožení podle § 272 trestního zákoníku, trestný čin poškození cizí věci podle 

§ 228 trestního zákoníku či trestný čin výtržnictví podle § 358 trestního zákoníku. 

Problematický je však postih „předpolí“ konkrétní trestné činnosti spočívající zejména 

v neoprávněné výrobě, dovozu, vývozu, převozu, nákupu, prodeje či v jakémkoli 

dalším způsobu opatření či přechovávání nebezpečných pyrotechnických výrobků, a to včetně 

prodeje osobám bez odborné způsobilosti či dokonce dětem. Toto jednání je tak z hlediska 

ochrany života, zdraví a majetku osob, ale i z hlediska bezpečnostní situace České republiky 

i jiných (zejména sousedních) států vnímat jako velmi závažné a vysoce společensky škodlivé. 
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Zaznamenány byly případy ve Spolkové republice Německo, kdy byly nebezpečné 

pyrotechnické výrobky dovážené z České republiky zneužívané členy tamních extremistických 

hnutí k realizaci útočných aktivit proti demokratickému zřízení, bezpečnosti majetku a osob. 

Pyrotechnické výrobky jsou rovněž užívány organizovaným zločinem s přeshraničními 

aktivitami; jako rizikovou popisuje tuto situaci i Evropský policejní úřad (Europol).  

Potlačování nelegálního nakládání s nebezpečnými pyrotechnickými výrobky dále 

vyžaduje účinné provádění mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech. S ohledem na 

polohu České republiky a nadnárodní charakter výše zmíněného organizovaného zločinu je 

naprosto zásadní zajistit náležitou mezinárodní spolupráci s příslušnými orgány v cizině, které 

řeší obdobné kriminální problémy či participují na zdejších kauzách. Pro prokazování 

nelegálního nakládání s nebezpečnými pyrotechnickými výrobky je neopomenutelná potřeba 

přeshraničního sledování, přeshraničního odposlechu, ustanovení společného vyšetřovacího 

týmu, zjišťování věcí, majetkových hodnot a majetku, bankovních účtu, listinných a věcných 

důkazů atd. Uvedené instituty jsou upraveny v zákoně č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční 

spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že správní 

orgány těmito prostředky vůči řešení případů s cizím prvkem nedisponují, navrhovaný trestní 

postih nejzávažnějších případů nelegálního nakládání s nebezpečnými pyrotechnickými 

výrobky bude pro efektivní mezinárodní spolupráci přínosem. 

Určité kategorie pyrotechnických výrobků a závažnost účinků způsobených závadovou 

manipulací s nimi jsou srovnatelné s výbušninami, jejichž výroba, opatření či přechovávání 

trestné je, a to podle § 279 odst. 3 písm. a) trestního zákoníku (srov.: „kdo bez povolení vyrobí, 

sobě nebo jinému opatří nebo přechovává výbušninu v množství větším než malém … bude 

potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let“). I z tohoto důvodu podléhají některé 

kategorie pyrotechnických výrobků podle zákona o pyrotechnice důslednějšímu omezení, co 

do nakládání s nimi, včetně podmínky odborné způsobilosti osoby, která s takovými 

pyrotechnickými výrobky nakládá. Konkrétně se jedná o pyrotechnické výrobky F4 (zábavní 

pyrotechnika), T2 (divadelní pyrotechnika) a P2 (ostatní pyrotechnické výrobky). Podle 

stávajícího § 5 odst. 3 zákona o pyrotechnice může tyto kategorie pyrotechnických výrobků 

dodávat na trh, zpřístupňovat, nabízet či přechovávat pouze osoba s odbornou způsobilostí. 

K úpravě odborné způsobilosti v zákoně o pyrotechnice ve znění navrhovaného zákona viz část 

důvodové zprávy týkající se zákona o pyrotechnice. Za osobu s odbornou způsobilostí se podle 

§ 36 zákona o pyrotechnických výrobcích, ve znění navrhovaného zákona považuje fyzická 

osoba, která je držitelem osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými 

výrobky kategorie P2 nebo osvědčení o odborné způsobilosti kategorie T2 nebo F4.Právnická 

osoba a podnikající fyzická osoba, může s těmito pyrotechnickými výrobky zacházet pouze 

prostřednictvím takové fyzické osoby.  

Na základě údajů Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, 

tzv. ADR (vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.) je možné dostatečně porovnat nebezpečnost a účinek 

černého prachu jakožto výbušniny a pyrotechnických složí (pyrotechnických výrobků)1. 

                                                           
1 Černý prach je zatříděný pro přepravu dle ADR do podtřídy a skupiny snášenlivosti 1.1. D, jako výbušnina 

(s určením pro trhací práce) nebezpečná hromadným výbuchem. Pyrotechnické slože obsahující chlorečnany, 

chloristany a kovové prášky Al, Mg, Ti, Zr apod. jsou pro přepravu dle ADR zatříděné do podtřídy a skupiny 

snášenlivosti 1.1.G, jako pyrotechnické látky nebezpečné hromadným výbuchem. Hromadný výbuch ohrožuje 

okolí tlakovou vlnou a prudkým ohněm, případně pokud je látka v uzavřeném pouzdře, tak i možným rozletem 

úlomků (střepin).  
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V závislosti na chemickém obsahu odpovídají pyrotechnické složky energetickému účinku 

černého prachu, případně mají tento energetický obsah ještě o cca 20% vyšší. K tomu 

podrobněji viz následující tabulku, z níž názorně vyplývá, že pyrotechnické výrobky kategorie 

F4, T2 a P2 svou nebezpečností odpovídají přibližně stejnému (či dokonce menšímu) množství 

černého prachu (výbušniny). Podle povahy konkrétního výrobku se jedná o extrémní tlakové 

a tepelné účinky s rozletem fragmentů a jiných pevných částí s potenciálem přímého ohrožení 

života a zdraví osob a majetku v bezprostředním i vzdálenějším okolí. 

 

Kategorie 

pyrotechnického výrobku 

nebezpečné hromadným 

výbuchem 

Pyrotechnické slože 

s obsahem dusičnanů 

a pedoxidů 

Pyrotechnické slože 

s obsahem chloristanů 

a kovových prášků Ti a Zr 

F4 (puma, 500 g) odpovídá 500 

g černého prachu 

odpovídá 600 g černého 

prachu 

F4 (dělová 

rána/petarda, 150 – 200 g) 

odpovídá 140 - 200 

g černého prachu 

odpovídá 180 - 240 

g černého prachu 

T2 (mina, 500 g) odpovídá 500 

g černého prachu 

odpovídá 600 g černého 

prachu 

P2 (zdroj 

zvuku/petarda, 100 – 

200g) 

odpovídá 120 - 200 

g černého prachu 

odpovídá 140 – 240 

g černého prachu 

Tabulka 1 – Srovnání energetického účinku konkrétních pyrotechnických výrobků 

a černého prachu (výbušniny) 

V návaznosti na výše uvedené je zřejmé, že určité formy neoprávněného nakládání 

s takto nebezpečnými pyrotechnickými výrobky by mělo být možné postihnout prostředky 

trestního práva, které by při zohlednění zásady ultima ratio doplňovaly možnosti správního 

postihu. 

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Zákon o pyrotechnice 

Mezi dotčené subjekty patří veškeré právnické a fyzické podnikající osoby,  

které prodávají, skladují, dováží, vyváží, resp. jakýmkoliv způsobem zacházejí 

s pyrotechnickými výrobky (tzn. výrobci, dovozci a distributoři) a osoby s odbornou 

způsobilostí pro zacházení s pyrotechnickými výrobky. Dalšími dotčenými subjekty jsou Český 

úřad pro zkoušení zbraní a střeliva (a to jednak jako správní úřad s celostátní působností, jednak 

jako oznámený subjekt), Česká obchodní inspekce, Český báňský úřad a Ministerstvo průmyslu 

a obchodu.  

 Trestní zákoník 

Orgány činné v trestním řízení, osoby, proti nimž se vede trestní řízení 
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1.5 Popis cílového stavu 

Zákon o pyrotechnice 

Cílem navrhované úpravy je zpřesnit právní úpravu týkající se odborné způsobilosti pro 

zacházení s pyrotechnickými výrobky a možného získání osvědčení o odborné způsobilosti, 

dále změna kontrolního orgánu, opravy v souvislosti s opravou české verze směrnice 

2013/29/EU. Nejedná se o významnější rozšíření stávajícího rozsahu regulace; regulace má být 

v některých případech pouze zpřesněna nebo naopak zmírněna. 

 

Trestní zákoník 

Cílem navrhované novely trestního zákoníku je rozšířit skutkovou podstatu postihující 

nedovolené ozbrojování o jednání, kdy pachatel bez povolení vyrobí, sobě nebo jinému opatří 

nebo přechovává ve větším množství takové pyrotechnické výrobky, jejichž destruktivní 

vlastnosti jsou obdobné destruktivním vlastnostem výbušnin. Trestní postih bude navazovat na 

skutkové podstaty příslušných přestupků v zákoně o pyrotechnických výrobcích a zákoně 

o hornické činnosti. 

 

 

1.6 Zhodnocení rizika 

Zákon o pyrotechnice 

Při analýze platné právní úpravy byly identifikovány tyto zásadní nedostatky: 

 

 ve stávající podobě zákon neodpovídá české verzi 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, jež byla ke dni 10. února 

2018 opravena; 

 ne zcela přesně definuje odbornou způsobilost pro zacházení s pyrotechnickými 

výrobky; 

 ne zcela jasně vymezuje zajištění a organizaci odborného školení pro zacházení 

s pyrotechnickými výrobky; 

 ne zcela zřejmě vymezuje kompetence jednotlivých kontrolních orgánů,  

 nestanovuje kompetenci k rozhodování v pochybnostech o pyrotechnickém výrobku,  

 neurčuje konkrétní datum možného dodávání pyrotechnických výrobků zařazených do 

tříd na trh, 

 přestupky nejsou vztaženy ke konkrétním ustanovením zákona a jsou stále označeny 

jako správní delikty. 

Trestní zákoník 

Pokud nebude navržená úprava trestního zákoníku přijata, bude i nadále přetrvávat 

nežádoucí stav, kdy nebude možné postihovat určité neoprávněné nakládání s pyrotechnickými 

výrobky, byť se jedná o takové kategorie pyrotechnických výrobků, které jsou pro své 

destrukční, třaskavé a auditivní vlastnosti stejně nebezpečné jako výbušniny (jejichž 

neoprávněné nakládání trestné je). 
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2. NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ 

Zákon o pyrotechnice 

Varianta 0: 

Nulová varianta – zachování dosavadního právního stavu 

Varianta č. 1: 

Tato varianta znamená přijetí zákona, který bude měnit zákon o pyrotechnice.  

Hodnocení dopadů u návrhu zákona nezahrnuje oblasti, ve kterých nedochází oproti 

současnému právnímu stavu k věcným změnám. 

Návrh věcného řešení jednotlivých oblastí v zákoně, který bude měnit zákon 

o pyrotechnice  

 

1. Odborná způsobilost 

Úvod 

Zákon o pyrotechnice stanovuje několik kategorií pyrotechnických výrobků, do kterých 

se tyto výrobky v závislosti na způsobu jejich použití, účelu a stupně nebezpečnosti zařazují. 

U zábavní pyrotechniky se jedná o kategorie F1, F2, F3 a F4, u divadelní pyrotechniky se jedná 

o kategorie T1 a T2 a u ostatních pyrotechnických výrobků (používaných např. 

v automobilovém průmyslu) se jedná o kategorie P1 a P2. Pro jednotlivé kategorie 

pyrotechnických výrobků jsou pak stanovena omezení, zejména věková, pro jejich používání. 

Nejpřísnější omezení platí pro pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 a P2. Jedná se 

o pyrotechnické výrobky zvláště nebezpečné zejména z hlediska velkého množství výbušných 

látek, které tyto výrobky obsahují. S těmito výrobky může proto zacházet pouze úzká skupina 

osob, a to tzv. osoby odborně způsobilé, což jsou osoby, které jsou, které prokážou vysokou 

míru odbornosti nezbytnou pro zacházení s těmito pyrotechnickými výrobky. Z důvodu vysoké 

nebezpečnosti těchto pyrotechnických výrobků, nelze připustit, aby bylo umožněno s těmito 

pyrotechnickými výrobky zacházet laické (neodborné) veřejnosti. 

 

Současný stav 

Z hlediska odborné způsobilosti je stěžejní § 36 zákona o pyrotechnice, který stanovuje, 

kdo se považuje za osobu odborně způsobilou. Dle tohoto ustanovení se za osobu s odbornou 

způsobilostí považuje fyzická osoba, která má osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení 

s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, pokud jde o nákup, prodej, ničení nebo 

zneškodňování těchto pyrotechnických výrobků nebo kategorie T2 nebo F4, pokud jde o nákup, 

prodej ničení nebo zneškodňování těchto pyrotechnických výrobků a provádění ohňostrojných 

prací.  

 

Za osobu odborně způsobilou se dále považuje právnická a podnikající fyzická osoba, 

která zachází s pyrotechnickými výrobky prostřednictvím fyzické osoby, která má osvědčení 

o odborné způsobilosti. Vzhledem k tomu, že hospodářské subjekty, které především 

s pyrotechnickými výrobky zacházejí, mohou být pouze právnické a podnikající fyzické osoby, 
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je jím takto umožněno, aby prováděli činnosti, pro něž se vyžaduje odborná způsobilost. 

Vzhledem k tomu, že držitelem osvědčení o odborné způsobilosti může být pouze fyzická 

osoba, tyto právnické a podnikající fyzické osoby tak vykonávají tyto činnosti prostřednictvím 

těchto fyzických osob.  

 

Jak je uvedeno výše, v současném platném znění zákona o pyrotechnice se odborná 

způsobilost vyžaduje u pyrotechnických výrobků kategorie F4, T2 a P2 pokud dochází k jejich 

nákupu, prodeji, ničení nebo zneškodňování a v případě kategorií F4 a T2 ještě k provádění 

ohňostrojných prací.  

.  

Dotčené subjekty 

Výrobci, dovozci, distributoři a osoby s odbornou způsobilostí. 

 

Cílový stav 

Současnou úpravu odborné způsobilosti nelze považovat za dostatečnou, a to zejména 

s ohledem na směrnici 20123/29/EU. Tato směrnice v čl. 3 odst. 6 definuje osobu s odbornými 

znalostmi (označení osoby s odbornou způsobilostí v textu směrnice) jako osobu, které členský 

stát udělil oprávnění k manipulaci se zábavní pyrotechnikou kategorie F4, s divadelním 

pyrotechnickými výrobky kategorie T2 nebo ostatními pyrotechnickými výrobky kategorie P2, 

nebo k jejich používání na svém území. Dle směrnice 2013/29/EU by tak osobou odborně 

způsobilou měla být každá osoba, která s pyrotechnickými výrobky uvedených kategorii 

manipuluje nebo je používá. Platné znění zákona o pyrotechnice však odbornou způsobilost 

vyžaduje jen u určitých činností, kterými jsou nákup, prodej, ničení, zneškodňování 

a provádění ohňostrojných prací (pokud jde o kategorie F4 a T2). U ostatních činností s těmito 

kategoriemi pyrotechnických výrobků zákon o pyrotechnice odbornou způsobilost nevyžaduje. 

Protože se však jedná o velmi nebezpečné pyrotechnické výrobky je žádoucí z hlediska 

zajištění bezpečnosti a rovněž vyhovění požadavků směrnice 2013/29/EU rovněž stanovit, že 

každý, kdo s těmito pyrotechnickými výrobky manipuluje nebo je používá, aby byl osobou 

s odbornou způsobilostí, neboť pouze u ní je záruka vysoké míry odbornosti a znalosti těchto 

pyrotechnických výrobků.  

Riziko 

Při zachování současného stavu nedojde k odstranění jistého rozporu mezi přístupem 

k regulaci odborně způsobilých osob podle evropských směrnic a transpoziční úpravou.  

 

Návrh řešení 

Změnit věcné vymezení odborné způsobilosti související s pyrotechnickými výrobky 

tak, že bude nadále vyžadována pro manipulaci a používání pyrotechnických výrobků.  
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2. Získání osvědčení o odborné způsobilosti 

Úvod 

Uvedená oblast zákona o pyrotechnice úzce souvisí s výše popsanou odbornou 

způsobilostí, neboť k tomu, aby fyzická osoba (a prostřednictvím ní potom právnická 

a podnikající fyzická osoba) mohla být osobou odborně způsobilou, je nezbytné, aby byla 

držitelem osvědčení o odborné způsobilosti. Získání osvědčení o odborné způsobilosti upravují 

§ 37 a 38 zákona o pyrotechnice. Ustanovení § 37 upravuje postup získání osvědčení o odborné 

způsobilosti, § 38 upravuje odborné školení, které každý žadatel o získání osvědčení o odborné 

způsobilosti musí absolvovat.  

 

Současný stav 

Dle platného znění zákona o pyrotechnice musí každý zájemce o získání osvědčení 

o odborné způsobilosti podat žádost u Českého báňského úřadu (dále jen „ČBÚ“), který je 

příslušným orgánem k vedení správního řízení o této žádosti. Kromě dalších požadavků 

k získání osvědčení o odborné způsobilosti je jednou z podmínek absolvovat odborné školení 

a úspěšně složit závěrečnou zkoušku (§ 37 odst. 5 zákona o pyrotechnice). Odborné školení je 

určeno pouze žadatelům o získání osvědčení o odborné způsobilosti. Každý, kdo tedy chce 

získat toto osvědčení, musí nejprve podat žádost u ČBÚ, a teprve poté, jakmile se stane 

žadatelem, se musí přihlásit na odborné školení, které zajišťuje Český úřad pro zkoušení zbraní 

a střeliva (dále jen „ČÚZZS“) společně s ČBÚ. V praxi tato situace znamená nutnost po podání 

žádosti u ČBÚ řízení dle správního řádu přerušit do doby, než žadatel absolvuje toto školení 

a složí závěrečnou zkoušku.  

 

Současná situace tak způsobuje obtíže nejen ČBÚ, který vždy musí správní řízení 

o žádosti přerušit, ale rovněž pro samotné žadatele, pro které tento způsob je značně 

nepřehledný. Zákonná úprava navíc váže zahájení odborného školení na minimální počet 5 

žadatelů. Pokud tedy není podáno alespoň 5 žádostí žadatelů u ČBÚ, kteří se poté přihlásí na 

odborné školení, ČÚZZS odborné školení nezahájí. 

  

Dotčené subjekty 

Žadatelé o získání osvědčení o odborné způsobilosti, ČBÚ a ČÚZZS. 

 

Cílový stav 

Jak již bylo výše uvedeno, postup při získávání osvědčení o odborné způsobilosti je pro 

žadatele značně komplikovaný a nepřehledný. Rovněž pro ČBÚ, jakožto příslušný správní 

orgán, zatěžující, neboť řízení o žádosti nelze provést bez přerušení tohoto řízení. Navrhovanou 

úpravou se docílí tohoto, že žadatel o získání osvědčení o odborné způsobilosti bude moci ještě 

před tím, než podá žádost u ČBÚ, absolvovat odborné školení a teprve poté bude žádat o získání 

osvědčení o odborné způsobilosti. Pro žadatele bude takový postup přehlednější a jednodušší. 

Výhodou pro žadatele bude rovněž to, že pokud neuspějí u závěrečné zkoušky (a poté 

u opakované zkoušky) nebudou pro ně plynout další náklady, tak jak je tomu nyní, neboť podle 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBEBMQ334)



9 

 

platného znění zákona o pyrotechnice, každý žadatel o osvědčení o odborné způsobilosti musí 

spolu s žádostí předkládat rovněž lékařský posudek osvědčující jeho zdravotní způsobilost, 

a musí rovněž zaplatit správní poplatek. Pokud u závěrečné zkoušky neuspěje a tedy následkem 

toho osvědčení nezíská, přijde i o vynaložené náklady na získání lékařského posudku 

a správního poplatku.  

 

Riziko 

Při zachování současného stavu nedoje k odstranění nepřehledného a komplikovaného 

přihlašování na školení o odborné způsobilosti a žadatelům tak mohou nadále vznikat další 

nadbytečné náklady.  

  

Návrh řešení 

Změnit posloupnost podání žádostí a přihlášek na školení v rámci získání osvědčení 

o odborné způsobilosti tak, že bude možné ještě před tím, než žadatel podá žádost u ČBÚ, 

absolvovat odborné školení a teprve poté bude žádat o získání osvědčení o odborné 

způsobilosti.  

 

3. Změna kontrolního orgánu  

Úvod 

Kontrolní orgány pro oblast pyrotechnických výrobků jsou upraveny v § 55 zákona 

o pyrotechnice.  

 

Současný stav 

Kontrolními orgány jsou ČÚZZS (v zákoně o pyrotechnice označován jako „Úřad“), 

oznamující orgán (tím je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví), 

Česká obchodní inspekce („ČOI“) a obvodní báňské úřady. ČÚZZS kontroluje dodržování 

povinností stanovené zákonem o pyrotechnice s výjimkou toho, co je svěřeno do kontrolní 

působnosti jinému z výše uvedených kontrolních orgánů. Ostatní kontrolní orgány tak působí 

pouze na dílčích úsecích zákona o pyrotechnice, přičemž největší objem kontrolovaných 

povinností připadá právě na ČÚZZS. 

 

Největší objem povinností dle zákona o pyrotechnice nyní kontroluje ČÚZZS. Tento 

úřad, který byl zřízen zákonem č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva (dále 

jen „zákon o ověřování střelných zbraní“) sídlí v Praze. Součástí ČÚZZS je detašované 

pracoviště (Oddělení kontroly) umístěné v Táboře. Kromě kontroly povinností podle zákona 

o pyrotechnice kontroluje ČÚUZS rovněž dodržování povinností podle zákona o ověřování 

střelných zbraní a rovněž provádí kontrolou podle vybraných ustanovení zákona č. 634/1992 

Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. ČÚZZS je úřad s celostátní 

působností.  
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ČÚZZS je tak činný nejen v oblasti pyrotechnických výrobků, ale rovněž v oblasti 

střelných zbraní a střeliva. V oblasti kontroly povinností dle zákona o pyrotechnice připadá 

značná část kontrolní činnosti na prodej pyrotechnických výrobků, zejména v tržnicích, kde se 

velmi často dochází k porušování povinností ze strany prodejců.  

 

Dotčené subjekty 

ČÚZZS a ČOI. 

 

Cílový stav 

Vzhledem k velikosti ČÚZZS a počtu jeho zaměstnanců, kterých je 39, z nichž pouze 5 

vykonává kontrolní činnost (čímž není myšlena pouze kontrolní činnost dle zákona 

o pyrotechnice, ale veškerá kontrolní činnost v působnosti ČÚZZS) nemůže být výkon kontroly 

natolik efektivní, jak by bylo žádoucí. Problémem je zejména velká vzdálenost do jednotlivých 

kontrolních míst (velká část tržnic, které se kontrolují, jsou příhraniční oblasti) a rovněž malý 

počet kontrolorů. Nedostatek osob vykonávajících kontrolu má nepříznivé důsledky na samotný 

výkon kontroly, neboť kontroloři se často setkávají s tím, že zejména na tržnicích jsou 

prodejcům často známí (z důvodu opakovaných kontrol), přičemž rozpoznání kontrolních osob 

vede k tomu, že prodejci, kteří se dopouští porušování povinností dle zákona o pyrotechnice 

v momentě, kdy se dozví, že bude provedena kontrolní činnost, provedou dočasná opatření 

(např. z prodejních stolů odstraní pyrotechnické výrobky kategorie F4). Nízký počet 

kontrolujících osob rovněž neumožňuje provádět kontrolní činnost v takovém rozsahu, v jakém 

by v případě pyrotechnických výrobků bylo zapotřebí.  

 

Z uvedených důvodů se návrhem zákona, kterým se mění zákon o pyrotechnice, 

navrhuje, aby kontrolní činnost vykonávala ČOI, která je zejména personálně mnohem lépe 

vybavena. ČOI je již nyní zařazena mezi kontrolní orgány dle § 55 zákona o pyrotechnice a v 

rozsahu uvedeném v tomto zákoně vykonává kontrolní činnost. Jedná se zejména o dodržování 

věkových omezení při zpřístupňování pyrotechnických výrobků a dále povinnosti při jejich 

skladování. ČOI tak nebude do oblasti pyrotechnických výrobků zařazená jako nový kontrolní 

orgán, dojde pouze rozšíření kontrolované oblasti. Hlavní výhodou je zejména větší personální 

vybavenost ČOI, která disponuje oblastními inspektoráty s vymezenou územní působností. 

Dále nebude kompetence v oblasti kontroly dodržování povinností dle zákona o pyrotechnice 

dělená mezi dva hlavní kontrolní orgány, což bude jistě pro dotčené subjekty přehlednější.  

Tímto opatřením se docílí stavu, kdy výkon kontrol bude mnohem efektivnější a bude lépe 

vynucovat dodržování povinností dle zákona o pyrotechnice a pomůže zejména k bránění 

nelegálnímu prodeji pyrotechnických výrobků.  

 

Riziko 

Při počtu 5 inspektorů kontroly, kterými disponuje ČÚZZS, není možné zajistit 

dostatečnou kontrolu trhu ČR v oblasti pyrotechnických výrobků, zbraní, střeliva a na úseku 

ochrany spotřebitele pro oblast zbraní a střeliva.  
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Návrh řešení 

Převedení kontrolních kompetencí z ČÚZZS na ČOI.  

 

4. Opravy v souvislosti s opravou české verze směrnice 2013/29/EU 

 

Úvod 

V Úředním věstníku L38/42 byla dne 10. 2. 2018 zveřejněna oprava české jazykové verze 

směrnice 2013/29/EU, která zejména upravila v této směrnici některé užívané pojmy a rovněž 

obsahovala úpravu jazykovou.   

 

Současný stav 

Oprava směrnice 2013/29/EU, resp. její česká jazyková verze pozměnila některé pojmy, 

které se v této směrnice vyskytují.  

 

 

Dotčené subjekty 

Výrobci, dovozci, distributoři, osoby s odbornou způsobilostí, oznámený subjekt, 

oznamující orgán, orgány vykonávající státní správu a kontrolní orgány. 

 

Cílový stav 

Oprava těchto pojmů byla provedena především z toho důvodu, aby pojmy uvedené ve 

směrnici odpovídali harmonizovaným normám pro pyrotechnické výrobky, které stanovují 

technické požadavky na pyrotechnické výrobky. Protože tyto nyní již v uvedené směrnici 

nepoužívané pojmy se používají i v zákoně o pyrotechnice, je z důvodů zachování stejné 

terminologie v příslušných technických normám, směrnici 2013/29/EU a zákoně 

o pyrotechnice nutné tyto pojmy sjednotit. 

 

Riziko 

Nejednotné pojmy ve směrnici a v zákoně o pyrotechnice. 

  

Návrh řešení 

Z důvodu zachování stejné terminologie je nutné pojmy v zákoně o pyrotechnice 

upravit dle opravy směrnice 2013/29/EU, resp. její české jazykové verze. 
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Trestní zákoník 

Varianta 0 

Tato varianta spočívá v zachování současného stavu bez novelizace trestního zákoníku. 

Vyhodnocení: Je nutno konstatovat, že touto variantou by přetrvával stávající nevyhovující 

stav, kdy není možné postihnout prostředky trestního práva neoprávněnou výrobu, opatření 

sobě nebo jinému nebo přechování určitého množství určitých pyrotechnických výrobků, byť 

jejich nebezpečnost a destruktivní vlastnosti jsou srovnatelné s nebezpečností a destrukčními 

vlastnostmi výbušnin, u nichž trestní postih možný je. Situace v oblasti nakládání 

s nebezpečnými pyrotechnickými výrobky by tak zůstala nezměněna, včetně absence trestního 

postihu neoprávněného prodeje osobám bez odborné způsobilosti, či dokonce dětem, menší 

efektivity mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech v této oblasti a možného rizika 

jednoduššího zneužívání některých pyrotechnických výrobků ve spojení s organizovaným 

zločinem. 

 

Varianta č. 1 (trestní postih všech pyrotechnických výrobků, pokud jde o množství větší 

než malé) 

Tato varianta spočívá v novelizaci § 279 odst. 3 písm. a) trestního zákoníku, která by zavedla 

trestnost neoprávněné výroby, opatření sobě nebo jinému nebo přechovávání všech 

pyrotechnických výrobků, pokud by šlo o množství větší než malé. Pyrotechnickým výrobkem 

se podle § 3 písm. a) zákona o pyrotechnice rozumí 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.  

Vyhodnocení: Přijetí této varianty by znamenalo, že trestní odpovědnost osob by nastupovala 

již při překročení určité kvantitativní hranice, která by byla jako jediná podmínka rozlišovala, 

zda se jedná o trestný čin či přestupek. Tato varianta nijak nerozlišuje mezi pyrotechnickými 

výrobky poměrně nízkého stupně nebezpečnosti od těch pyrotechnických výrobků, jejichž 

destrukční vlastnosti jsou srovnatelné s destrukčními vlastnostmi výbušnin. V oblasti 

pyrotechniky by tak byla trestněprávně postižitelná i jednání, která by svou závažností 

a společenskou škodlivostí neodpovídala neoprávněnému nakládání s výbušninami a šlo by tak 

o variantu vzbuzující pochybnosti co do trestního práva jakožto prostředku ultima ratio. 

 

Varianta č. 2 (trestní postih pyrotechnických výrobků, pokud je pro zacházení s nimi 

potřebná odborná způsobilost a jde-li o množství větší než malé) 

Rovněž tato varianta spočívá v novelizaci § 279 odst. 3 písm. a) trestního zákoníku. Na rozdíl 

od předchozí varianty však počítá s další omezující podmínkou pro nástup trestní odpovědnosti 

spočívající v kvalitativním hledisku podle stupně nebezpečnosti pyrotechnických výrobků 

(vymezené pomocí kritéria nutnosti disponovat odbornou způsobilostí pro nakládání s nimi). 

Vyhodnocení: Tato varianta na rozdíl od varianty předchozí pracuje i s charakterem 

pyrotechnických výrobků zohledňující především její nebezpečnost a srovnatelnost účinků 

těchto pyrotechnických výrobků s výbušninami. Podle zákona o pyrotechnice se odborná 

způsobilost vyžaduje pro zacházení pyrotechnických výrobků kategorií P2, T2 nebo F4. Pouze 

neoprávněná výroba, opatření sobě nebo jinému nebo přechovávání těchto kategorií 

pyrotechnických výrobků, a to navíc v množství větším než malém, bude postižena prostředky 

trestního práva. Ostatní nelegální nakládání s pyrotechnikou, které tyto podmínky (ať již 
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kvalitativně či kvantitativně) nebudou splňovat, budou postihnutelné prostředky práva 

správního. 

 

3. VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ 

Zákon o pyrotechnice 

Níže uvedená varianta 0 představuje současný stav, tj. ve znění zákona č. 206/2015 Sb., 

v platném znění, varianta č. 1 představuje cílový stav, tak jak je navrhován ve znění nového 

zákona, kterým se mění zákon o pyrotechnice. 

 

1. Odborná způsobilost 

a) Varianta 0 

Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Nemá dopad na státní ani veřejné rozpočty.  

Dopad na územní samosprávné celky 

Nemá dopad na územní a samosprávné celky. Nevytváří administrativní zátěž. 

Dopad na podnikatelské subjekty  

Nemá.   

b) Varianta č. 1 

Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Lze předpokládat pozitivní dopad na státní rozpočet. V souvislosti s rozšířením činností, 

při nichž se vyžaduje odborná způsobilost (každá činnost, při níž se manipuluje nebo používají 

pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2) lze očekávat zvýšený zájem o odborná 

školení pro získání osvědčení o odborné způsobilosti. Za každého účastníka se hradí úplata ve 

výši 10 000 Kč (za případnou opakovanou zkoušku 3000 Kč). 

Dopad na územní samosprávné celky 

Nemá dopad na územní a samosprávné celky. Nevytváří administrativní zátěž. 

Dopad na podnikatelské subjekty 

V souvislosti s rozšířením činností, při nichž se vyžaduje odborná způsobilost (každá 

činnost, při níž se manipuluje nebo používají pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2) 

lze očekávat zvýšený zájem o odborná školení pro získání osvědčení o odborné způsobilosti. 

Za každého účastníka se hradí úplata ve výši 10 000 Kč (za případnou opakovanou zkoušku 

3000 Kč). 

Sociální dopady, dopad na životní prostředí 

Navržená změna nepředstavuje žádné sociální dopady ani dopady na životní prostředí.  
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Závěr vyhodnocení 

S ohledem na pozitivní dopad na státní rozpočet a rozšíření okruhu osob, které mají být 

odborně proškoleni pro manipulaci a používání pyrotechnických výroků F4, T2 a P2 se 

navrhuje varianta č. 1. 

 

2. Získání osvědčení o odborné způsobilosti 

 

a) Varianta 0 

Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Nemá dopad na státní ani veřejné rozpočty.  

Dopad na územní samosprávné celky 

Nemá dopad na územní a samosprávné celky. Nevytváří administrativní zátěž. 

Dopad na podnikatelské subjekty 

Nemá.   

b) Varianta č. 1 

 

Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Návrh zákona počítá s tím, že účastníci odborného školení, kteří neuspějí u závěrečné 

zkoušky, budou muset zaplatit úplatu ve výši 3000 Kč za opakovanou zkoušku. Tato úplata 

představují zejména náklady na pořízení pyrotechnických výrobků k praktické části zkoušky. 

V současné době, účastníci odborného školení tuto úplatu nehradí (hradí pouze úplatu 

v souvislosti se zajištěním odborného školení ve výši 10 000 Kč.). 

Dopad na územní samosprávné celky 

Nemá dopad na územní a samosprávné celky. Nevytváří administrativní zátěž. 

Dopad na podnikatelské subjekty  

V souvislosti s rozšířením činností, při nichž se vyžaduje odborná způsobilost (každá 

činnost, při níž se manipuluje nebo používají pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2) 

lze očekávat zvýšený zájem o odborná školení pro získání osvědčení o odborné způsobilosti. 

Za každého účastníka se hradí úplata ve výši 10 000 Kč (za případnou opakovanou zkoušku 

3000 Kč). 

Sociální dopady, dopad na životní prostředí 

Navržená změna nepředstavuje žádné sociální dopady ani dopady na životní prostředí.  

Závěr vyhodnocení 

S ohledem na pozitivní dopad na státní rozpočet, rozšíření okruhu osob, které mají být 

odborně proškoleni pro manipulaci a používání pyrotechnických výroků F4, T2 a P2 
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a s ohledem na zjednodušení postupu pro podání žádosti a přihlášky na školení se navrhuje 

varianta č. 1. 

 

3. Změna kontrolního orgánu 

 

a) Varianta 0 

Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Nemá dopad na státní ani veřejné rozpočty.  

Dopad na územní samosprávné celky 

Nemá dopad na územní a samosprávné celky. Nevytváří administrativní zátěž. 

Dopad na podnikatelské subjekty, 

Nemá.    

b) Varianta č. 1 

Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Nemá dopad na státní ani veřejné rozpočty. 

Dopad na územní samosprávné celky 

Nemá dopad na územní a samosprávné celky. Nevytváří administrativní zátěž. 

Dopad na podnikatelské subjekty 

Nemá. 

Sociální dopady, dopad na životní prostředí 

Navržená změna nepředstavuje žádné sociální dopady ani dopady na životní prostředí.  

Závěr vyhodnocení 

Množina upravovaných vztahů a rozsah pravomoci státních orgánů zcela odpovídá 

stávající právní úpravě. Kompetentní orgány veřejné správy, tj. ČOI (orgán dozoru) a ÚNMZ 

(oznamující orgán), budou schopny efektivně kontrolovat a vynucovat dodržování nové 

regulace stejnými postupy, jako je tomu u regulace současné. Oba tyto orgány mají z dosavadní 

praxe zavedeny dostatečně kvalitní mechanismy vnitřní kontroly u rozhodování, včetně určení 

konkrétní odpovědné osoby. V procesních záležitostech, včetně opravných prostředků proti 

rozhodnutí, platí obecná úprava správního řádu. S ohledem na potřebu zajistit dostatečnou 

kontrolu trhu ČR v oblasti pyrotechnických výrobků, se navrhuje varianta č. 1.   

 

4. Opravy v souvislosti s opravou české verze směrnice 2013/29/EU 

a) Varianta 0 
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Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Nemá dopad na státní ani veřejné rozpočty.   

Dopad na územní samosprávné celky 

Nemá dopad na územní a samosprávné celky. Nevytváří administrativní zátěž. 

Dopad na podnikatelské subjekty (uživatele měřidel) a osoby dotčené měřením 

Nemá. 

b) Varianta č. 1 

Dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Nemá dopad na státní ani veřejné rozpočty 

Dopad na územní samosprávné celky 

Nemá dopad na územní a samosprávné celky. Nevytváří administrativní zátěž. 

Dopad na podnikatelské subjekty  

Nemá. 

Sociální dopady, dopad na životní prostředí 

Navržená změna nepředstavuje žádné sociální dopady ani dopady na životní prostředí.  

 

Závěr vyhodnocení 

S ohledem na sjednocení terminologie se navrhuje varianta č. 1.  

 

 Trestní zákoník 

V případě zvolení navržených variant nejsou navrhovaná řešení spojena s finančními 

dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Nepředpokládá se, že by změny v oblasti 

trestního řízení měly vést k výraznější administrativní zátěži orgánů činných v trestním řízení. 

Pozitivní dopad lze očekávat na podnikatelské prostředí, když podnikatelé v oblasti 

pyrotechniky budou pod hrozbou nastoupení veřejnoprávní regulace primárně po správní, 

v těch nejzávažnějších případech i po trestní linii nuceni zajišťovat, zda zejména jinému 

neoprávněně neopatřují nebezpečné pyrotechnické výrobky, ke kterým daná osoba nemá 

odbornou způsobilost. Navržená právní úprava bude mít pozitivní dopady na vnitřní pořádek, 

bezpečnost nebo obranu České republiky, neboť umožňuje efektivněji než doposud postihovat 

neoprávněnou výrobu, opatření nebo přechovávání pyrotechnických výrobků, jejichž 

destruktivní vlastnosti jsou obdobné destruktivním vlastnostem výbušnin a u nichž z toho 

důvodu existuje zvýšené riziko jejich zneužívání (organizovaný zločin, činnost extremistických 

hnutí). 
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4. STANOVENÍ POŘADÍ VARIANT A VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍHO ŘEŠENÍ 

 Zákon o pyrotechnice 

Na základě provedeného hodnocení v jednotlivých klíčových oblastech úpravy se 

navrhuje varianta č. 1, tj. zákon, kterým se mění zákon o pyrotechnice.  

 Trestní zákoník 

Doporučuje se přijmout variantu č. 2. 

5. IMPLEMENTACE DOPORUČENÉ VARIANTY A VYNUCOVÁNÍ 

Zákon o pyrotechnice 

Státní správu bude nadále vykonávat Ministerstvo průmyslu a obchodu, Český úřad pro 

zkoušení zbraní a střeliva, Český báňský úřad, obvodní báňské úřady, Česká obchodní inspekce 

a oznamující orgán (ÚNMZ).  

Kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem o pyrotechnice bude provádět 

Česká obchodní inspekce, příslušný obvodní báňský úřad, oznamující orgán (ÚNMZ) 

a příslušné útvary Policie ČR.  

 Trestní zákoník 

Za implementaci a vynucování nové právní úpravy ve vztahu k státním zastupitelstvím 

a soudům bude odpovědné Ministerstvo spravedlnosti, ve vztahu k Policii České republiky pak 

Ministerstvo vnitra. 

 

6. PŘEZKUM ÚČINNOSTI REGULACE 

Zákon o pyrotechnice 

Přezkum účinnosti požadavků vyplývajících z předloženého návrhu zákona, kterým se 

mění zákon o pyrotechnice, bude prováděn Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Trestní zákoník 

Přezkum účinnosti novely trestního řádu budou v praxi průběžně provádět zejména 

příslušníci policie, státní zastupitelství a soudy. 

7. KONZULTACE A ZDROJE DAT 

Zákon o pyrotechnice 

Problematika návrhu zákona, kterým se mění zákon o pyrotechnice, byla konzultována 

v rámci odborných útvarů Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva, v rámci ministerstva 

a dále s Ministerstvem spravedlnosti, Českou obchodní inspekcí a Českým báňským úřadem. 

Návrh vychází rovněž z praktické činnosti těchto orgánů a údajů jimi vedených.  

Trestní zákoník 

Problematika byla konzultována se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, 

Nejvyššího státního zastupitelství, Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva a Celní správy 

České republiky. 
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8. KONTAKT NA ZPRACOVATELE RIA 

Ing. Milan Kukla 

předseda  

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 

Jilmová 759/12, 130 00 Praha 3 

tel.: 284 081 824 

e-mail: kukla@cuzzs.cz 

 

 

9. ZHODNOCENÍ DOPADŮ VE VZTAHU K OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH 

ÚDAJŮ 

Předkládaná úprava nemá žádný dopad ve vztahu k soukromí a k ochraně osobních 

údajů. 

 

10. ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 

 

Zákon o pyrotechnice 

Množina upravovaných vztahů a rozsah pravomoci státních orgánů zcela odpovídá 

stávající právní úpravě. Kompetentní orgány veřejné správy, tj. ČOI (orgán dozoru) a ÚNMZ 

(oznamující orgán), budou schopny efektivně kontrolovat a vynucovat dodržování nové 

regulace stejnými postupy, jako je tomu u regulace současné. Oba tyto orgány mají z dosavadní 

praxe zavedeny dostatečně kvalitní mechanismy vnitřní kontroly u rozhodování, včetně určení 

konkrétní odpovědné osoby. V procesních záležitostech, včetně opravných prostředků proti 

rozhodnutí, platí obecná úprava správního řádu. 

Návrh nemá vliv na dostupnost informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Návrh dále není v rozporu s požadavky 

na transparenci a otevřenost dat. 

  

Trestní zákoník 

Povaha právní úpravy 

1. Přiměřenost 

Rozsah návrhu je přiměřený množině vztahů, které má upravovat.  

Sledovaného cíle nelze dosáhnout jinak než změnou právní úpravy.  

2. Jednoznačnost 

Daná právní úprava respektuje obecné zásady uplatňující se v oblasti trestního práva hmotného 

(zejména nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege). 

3. Standardnost 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBEBMQ334)

mailto:kukla@cuzzs.cz


19 

 

Jedná se o dílčí změny stávajících zákonů, navržená úprava neobsahuje žádné odchylky 

od zásad a postupů dosud uplatňovaných.  

4. Motivace ke korupci v regulované oblasti 

Novelizace trestního zákoníku oproti dosavadní právní úpravě korupční rizika nijak nezvyšuje  

a ani s ním nejsou spojena nová korupční rizika.  

Rozhodování 

1. Rozhodovací pravomoc 

Navržená právní úprava v tomto směru nic nemění na stávající právní úpravě.  

2. Kontrolovatelnost rozhodování 

Navržená právní úprava v tomto směru nic nemění na stávající právní úpravě.  

3. Odpovědnost 

V případě stíhání trestných činů se procesně postupuje podle trestního řádu, který je základním 

procesním předpisem trestního práva procesního a jako takový vždy přesně stanoví, který orgán 

nese odpovědnost za konkrétní rozhodnutí.  

4. Opravné prostředky 

Dotčená osoba má možnost brojit proti nezákonným postupům postupem podle trestního řádu. 

Transparentnost 

Způsob informování veřejnosti o probíhajícím trestním řízení je upraven v § 8a až 8d trestního 

řádu, kde je vyvážen zájem veřejnosti na informacích se zájmy osob zúčastněných  

na trestním řízení v souladu s ústavními zásadami týkajícími se vzájemného vztahu práva 

veřejnosti na informace a práva na ochranu soukromí (čl. 10 a 17 LZPS). Úprava vychází 

z doporučení Výboru ministrů Rady Evropy k poskytování informací týkajících se trestních 

řízení prostřednictvím médií. 

Významnost korupčních rizik 

Možná korupční rizika lze vyhodnotit jako velmi nízká.  

 

 

11. ZHODNOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

Navrhovaná úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBEBMQ334)


	Úvod
	Současný stav
	Cílový stav
	Riziko
	Varianta 0
	Varianta č. 1 (trestní postih všech pyrotechnických výrobků, pokud jde o množství větší než malé)
	Varianta č. 2 (trestní postih pyrotechnických výrobků, pokud je pro zacházení s nimi potřebná odborná způsobilost a jde-li o množství větší než malé)
	Závěr vyhodnocení

	8. Kontakt na zpracovatele RIA

