
IX. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně a doplnění některých 
zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění zákona č. 229/2016 Sb., a některé další zákony 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 22. 7. 2019, 
s termínem dodání stanovisek do 19. 8. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo vnitra K čl. I bodu 33 – k § 26 odst. 3 zákona č. 206/2015 Sb.: 

Z navrhovaného ustanovení jednoznačně nevyplývá, co je 
myšleno „obecnými požadavky na skladování pyrotechnických výrobků“. 
Podle důvodové zprávy se má jednat o  požadavky na skladování 
stanovené v § 27. Požadujeme ustanovení upravit tak, aby se předešlo 
výkladovým nejasnostem (např. zda se na přechovávání pyrotechnických 
výrobků aplikují i požadavky na skladování podle § 28 a 29) právě 
odkazem na § 27. 

 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno 
Otázka skladování byla na základě připomínek 
upravena. Nově § 26 stanovuje požadavky na 
přechovávání pyrotechnických výrobků. 
Ustanovení § 26a pak stanovuje, kdo je 
oprávněn přechovávat pyrotechnické výrobky 
kat. F4, T2, P2 a následující ustanovení pak 
stanovují, jaké další požadavky při 
přechovávání těchto pyrotechnických výrobků 
musí být splněny.  

 K čl. I bodu 72 – obecně k přestupkům: 
1. Požadujeme důkladně zvážit, zda je nezbytné trestat veškerá porušení 

povinností jako přestupek, neboť v souladu s bodem 2.3 Zásad tvorby 
právní úpravy přestupků (dále jen „Zásady“) nemá být přestupkem 
jakékoliv porušení právní povinnosti, ale porušení určitým způsobem 
kvalifikované, resp. dosahující dostatečné intenzity. 

2. V případě, kdy je popis protiprávního jednání doplněn odkazem na 
příslušné ustanovení zákona, v němž je povinnost uložena, nemusí 
skutková podstata obsahovat podrobný popis protiprávního jednání, 

1. Vysvětleno 
Přestože navrhovaným zákonem je navrhována 
kompletní úprava přestupků v zákoně o 
pyrotechnice, z větší části se jedná o 
přestupky, které se již nyní v zákoně o 
pyrotechnice vyskytují, byť i na základě 
připomínkového řízení jejich znění je odlišné. 
Zcela nově se do zákona o pyrotechnice 
vkládají přestupy fyzických osob (doposud 
zákon obsahoval pouze přestupky fyzických 
osob s odbornou způsobilostí), a to v 
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ale postačí uvést jeho hlavní znaky [k tomu viz bod 3.1.2 písm. b) 
Zásad]. Obdobné skutkové podstaty je pak nutné formulovat obdobně 
[srov. např. navrhovaný § 64 odst. 1 písm. d) a § 64 odst. 2 písm. 
m)]. 

3. Požadujeme náležitě odůvodnit navržená rozpětí sazeb pokut 
za přestupky, a to v souladu s bodem 2.5. Zásad, neboť taková 
argumentace v důvodové zprávě absentuje. Podle bodu 2.5 Zásad by 
pak za typově stejně závažné porušení totožných povinností mělo být 
stanoveno shodné rozpětí pokut bez ohledu na to, zda je pachatelem 
fyzická osoba, podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba. 
Požadujeme proto doplnit odůvodnění v návrhu uvedených 
rozdílných sazeb pokut za přestupky, kterých se může dopustit jak 
fyzická, tak i právnická anebo nepodnikající fyzická osoba [srov. § 
63 odst. 1 písm. e) a § 64 odst. 1 písm. j), § 63 odst. 1 písm. i) a § 64 
odst. 1 písm. y), § 63 odst. 1 písm. j) a § 64 odst. 1 písm. z)]. 

4. Požadujeme revidovat formulační znění ustanovení upravujících 
přestupky, např. si nejsme jistí, zda u sankcí za přestupky používat 
spojení „se uloží pokuta“. Použití těchto slov znamená, že za 
přestupek musí být povinně uložena pokuta; taková formulace 
vylučuje, aby byl namísto pokuty uložen správní trest jiného druhu 
(typicky napomenutí). Dikce „se uloží“ by přitom měla být 
používána výlučně za účelem omezení správního uvážení při určení 
druhu trestu (k tomu viz bod 3.5 Zásad). Navrhujeme proto zvážit, 
zda dikci „se uloží pokuta“ nenahradit slovy „lze uložit pokutu“. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

souvislosti se zacházením s pyrotechnickými 
výrobky kategorie F4, T2 nebo P2. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o velmi nebezpečné 
pyrotechnické výrobky, považujeme za 
opodstatněné zahrnout skutkové podstaty 
těchto přestupků do novelizovaného zákona o 
pyrotechnice. Naopak, zákon o pyrotechnice, 
ve znění navrhovaného zákona, stanovuje 
pouze minimální požadavky na fyzické osoby, 
pokud jde o zacházení s ostatními, méně 
nebezpečnými, pyrotechnickými výrobky.  
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
MV s vypořádáním souhlasí. 
 
2. Akceptováno  
V návrhu zákona byla velká část skutkových 
podstat přestupků upravena na základě dále 
uvedených připomínek MV. 
 
3. Akceptováno 
Sazby pokut stanovené ve vazbě na jednotlivé 
přestupky obecně vychází z posouzení 
závažnosti deliktního jednání, zájmu, který 
může být spácháním přestupku zasažen, a to 
při současném zhodnocení závažnosti možných 
finančních dopadů na osoby, které se mohou 
deliktního jednání dopustit. Současně byly při 
stanovení výše pokut brány v potaz důvody 
postihu protiprávních jednání, jejichž cílem je 
snaha takovému protiprávnímu jednání 
předcházet. Princip stanovení výše pokut je 
patrný např. ze srovnání přestupku dle § 64 
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odst. 2 písm. g), podle kterého se hospodářský 
subjekt dopustí přestupku tím, že nevede 
seznam podle § 16 odst. 2 nebo 3 s přestupkem 
dle § 64 odst. 3 písm. d), jehož se v rozporu s § 
12 odst. 3 dopustí výrobce, který nevede po 
dobu nejméně 10 let stanovené záznamy 
pyrotechnických výrobků, které vyrobí. Oba 
navržené přestupky vychází z ochrany 
shodného zájmu, kterým je mj. zájem o 
zajištění možnosti řádného výkonu státní 
správy. Správní orgán proto může u obou 
uvedených přestupků uložit pokutu až do výše 
100.000,-Kč. Ochrana výkonu veřejné správy 
je zcela jistě podstatná a důvodná, avšak zákon 
obsahuje i přestupky vyvolávající následky 
v podstatně vyšší intenzity (v oblasti 
bezpečnosti, života, zdraví), s nimiž zákon 
přirozeně spojuje pokuty vyšší – např. 
přestupek stanovený § 64 odst. 1 písm. b), 
kterého se dopustí právnická a podnikající 
fyzická osoba, která nakupuje, prodává nebo 
jinak sobě nebo jinému opatří pyrotechnické 
výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 (tj. zvlášť 
nebezpečnými pyrotechnickými výrobky) 
v rozporu s § 24 odst. 3. Za spáchání tohoto 
přestupku může správní orgán uložit pokutu až 
do 5.000.000,-Kč. Při stanovování výše pokuty 
pak bude v konkrétních případech dále 
přihlíženo např. k tomu, zda se jedná o 
ojedinělé porušení zákona nebo opakované, 
bude zohledňována intenzita subjektivní 
stránky přestupku či otázka rozsahu vzniklé 
újmy.  
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4. Akceptováno 
Upraveno dle uvedené připomínky.  

 K čl. I bodu 72 – k § 63, § 63a a § 64 zákona č. 206/2015 Sb.: 
1. U přestupků je používán pojem „osoba odborně způsobilá“ anebo 

„osoba s odbornou způsobilostí“, v souladu s § 3 písm. e), § 36 odst. 
1 a v souladu s ustanoveními upravujícími porušované povinnosti 
uvedenými v zákoně o pyrotechnice je nutné používat pouze pojem 
„osoba s odbornou způsobilostí“. V tomto smyslu požadujeme 
provést úpravu ve všech skutkových podstatách. 

2. Navrhujeme ve skutkových podstatách vypustit slova „kategorie F4, 
T2 nebo P2“ pro nadbytečnost, neboť postačí pouze odkaz na 
porušenou povinnost. Pokud nebudou tato slova vypuštěna, 
požadujeme sjednotit pojmosloví a provést jeho kontrolu, 
neboť v některých skutkových podstatách je používán obecný pojem 
„pyrotechnické výrobky“ (i když se porušená povinnost týká 
pyrotechnických výrobků kategorie F4, T2 nebo P2), zatímco jinde je 
uveden již konkrétní pojem „pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 
nebo P2“. V některých skutkových podstatách je pak zakotven pojem 
„pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2“, i když se 
porušená povinnost týká obecně pyrotechnických výrobků [například 
u přestupku podle navrhovaného § 63 odst. 1 písm. e)]. 

Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

1. Akceptováno  
Upraveno dle připomínky. 
 
 
 
 
 
 
2. Akceptováno  
Upraveno dle připomínky. 
 

 K čl. I bodu 72 – k § 63 odst. 1 písm. a) zákona č. 206/2015 Sb.: 
 Požadujeme vypustit slova „podle § 12 odst. 3“ pro 
nadbytečnost, jelikož postačí odkaz na porušenou povinnost. Slova 
„oznamující orgán“ je třeba s ohledem na navrhované znění § 12 odst. 5 
nahradit slovy „Českou obchodní inspekci“. Ustanovení by tak mělo 
i s ohledem na slovosled znít následovně:  

Akceptováno  
Upraveno dle připomínky. 

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



Stránka 5 (celkem 68) 

 „a) v rozporu s § 12 odst. 5 jako dědic výrobce nebo dovozce 
nepřevede záznamy na Českou obchodní inspekci,“. 
 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 K čl. I bodu 72 – k § 63 odst. 1 písm. c) a § 64 odst. 1 písm. d) zákona 
č. 206/2015 Sb.: 
 Předmětná ustanovení požadujeme uvést v tomto znění: „při 
prodeji pyrotechnických výrobků prostřednictvím internetu nepřijme 
opatření podle § 25 odst. 3 písm. a) nebo b),“, neboť subjektu je dána 
povinnost přijmout požadovaná opatření, čemuž musí odpovídat 
i skutková podstata přestupku. 
 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Vysvětleno 
 
Původní ustanovení navrhovaného § 25 odst. 3 
vypuštěno. 
 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
MV s vypořádáním souhlasí. 
 

 K čl. I bodu 72 – k § 63 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 206/2015 Sb.: 
 Požadujeme tyto přestupky z důvodu přehlednosti sjednotit 
v jeden (postihují porušení obdobné povinnosti a je za ně stanovena 
sankce ve shodném rozpětí), úprava by tak mohla např. znít: „v rozporu s 
§ 31 odst. 1 provede ohňostrojnou práci, zneškodňuje, ničí nebo jinak 
používá pyrotechnické výrobky, aniž by byla osobou s odbornou 
způsobilostí,“. 
 V této souvislosti by bylo nutné upravit i navazující ustanovení. 
 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. Pouze bylo vloženo, 
že se jedná o kat. F4, T2, P2. 
 
Přestupek zní (nyní § 63 odst. 1 písm. e): 
 
v rozporu s § 31 odst. 1 provede 
ohňostrojnou práci, zneškodňuje, ničí nebo 
jinak používá pyrotechnické výrobky 
kategorie F4, T2 nebo P2, aniž by byla 
osobou s odbornou způsobilostí, 
 
 

 K čl. I bodu 72 – k § 63a zákona č. 206/2015 Sb.: 
 Zvláštním subjektem přestupků upravených v tomto ustanovení je 
osoba s odbornou způsobilostí, kterou může být dle § 36 odst. 1 pouze 
fyzická osoba. Domníváme se, že je nutná změna systematického 
zařazení předmětných přestupků.  

Pokud se osoba s odbornou způsobilostí může dopustit těchto 

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. 
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přestupků pouze jako fyzická nepodnikající osoba, pak požadujeme 
přesunout dané přestupky do § 63, kde by se za odstavec 1 zařadil nový 
odstavec 2, který by zněl následovně: 
„(2) Osoba s odbornou způsobilostí se dopustí přestupku tím, že 
a) prodává pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 v rozporu s 
§ 25 odst. 2, 
b) … atd.“. 

Pokud se může osoba s odbornou způsobilostí dopustit těchto 
přestupků nejen jako nepodnikající fyzická osoba, ale i jako podnikající 
fyzická osoba (jako podnikající fyzická osoba by se přestupku dopustila, 
pokud k naplnění znaků přestupku došlo při jejím podnikání nebo v 
přímé souvislosti s ním a podnikající fyzická osoba svým jednáním 
porušila právní povinnost, která je uložena podnikající fyzické osobě 
nebo fyzické osobě), pak by bylo vhodnější celé ustanovení přesunout až 
za navrhovaný § 64 (tj. z § 63a by byl § 65).  

 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 K čl. I bodu 72 – k § 63a odst. 1 zákona č. 206/2015 Sb.: 
Návětí předmětného ustanovení požadujeme upravit následovně: 

„Osoba s odbornou způsobilostí se dopustí přestupku tím, že“, neboť 
zvláštním subjektem tohoto přestupku je osoba s odbornou způsobilostí 
(k tomu bod 3.3 Zásad). 

 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. Nyní § 63 odst. 2. 

 K čl. I bodu 72 – k § 63a odst. 1 písm. b) a § 64 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 206/2015 Sb.: 
 Ustanovení požadujeme upravit, neboť skutková podstata není 
formulovaná vhodně, přesnější by bylo uvést písmeno b) ve znění: 
„prodá pyrotechnické výrobky v rozporu s § 25 odst. 4,“. Stejně je pak 
nutné přeformulovat i navrhovaný § 64 odst. 1 písm. e) a § 64 odst. 2 
písm. n). 
 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.     

Vysvětleno 
 
Vzhledem k odstranění původní povinnosti dle 
§ 25 odst. 4 byla odstraněna i skutková 
podstata přestupku. 
 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
MV s vypořádáním souhlasí. 
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 K čl. I bodu 72 – k § 63a odst. 1 písm. c) zákona č. 206/2015 Sb.: 
Skutková podstata není dostatečně určitá (dále viz výše uvedená 

připomínka k navrhovanému § 26 odst. 3). Slova „aniž by byly použity 
obecné požadavky na skladování“ požadujeme nahradit slovy „v rozporu 
s § 26 odst. 3“. 

 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.     

Vysvětleno 
 
Úprava skladování pyrotechnických výrobků 
byla na základě připomínek upravena, čímž 
došlo i k upravení příslušných přestupků. 
Uvedenému přestupku nově odpovídá 
přestupek v § 64 odst. 1 písm. d). 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
MV s vypořádáním souhlasí. 
 
 

 K čl. I bodu 72 – k § 63a odst. 1 písm. d) až f) zákona č. 206/2015 Sb.: 
 Osobě s odbornou způsobilostí není uložena povinnost skladovat 
pyrotechnické výrobky podle § 27 odst. 1 až 3 (ta je uložena pouze 
hospodářskému subjektu nebo jiné právnické nebo podnikající fyzické 
osobě), proto nemůže být subjektem tohoto přestupku. Požadujeme 
vypuštění těchto přestupků anebo úpravu povinností v § 27 odst. 1 až 3. 
 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno 
 
Úprava skladování pyrotechnických výrobků 
byla na základě připomínek upravena, čímž 
došlo i k upravení příslušných přestupků. 
Uvedenému přestupku nově odpovídá 
přestupek v § 64 odst. 2 písm. c) 

 K čl. I bodu 72 – k § 63a odst. 1 písm. i) zákona č. 206/2015 Sb.: 
 Požadujeme ustanovení revidovat, neboť odkaz na § 33 odst. 4 
není správný. Domníváme se, že se má jednat o odkaz na § 33 odst. 6. 
Ustanovení je dále třeba upravit, a to takto: „provede ohňostrojnou práci 
v rozporu s vyhláškou Českého báňského úřadu vydanou k provedení § 
33 odst. 6,“. 
 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. Nyní § 63 odst. 2 
písm. f). 
  

 K čl. I bodu 72 – k § 63a odst. 1 písm. l) a § 64 odst. 1 písm. v) 
zákona č. 206/2015 Sb.: 

Akceptováno jinak 
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 Ustanovení požadujeme upravit, neboť v navrhované podobě 
neodpovídají porušené povinnosti, navrhujeme využít formulaci: „jako 
osoba, která provádí ohňostrojnou práci, v rozporu s § 33b odst. 3 
neuchová v evidenci údaje po stanovenou dobu,“. 
 Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k navrhovanému § 64 
odst. 3 písm. g). 
 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Upraveno dle připomínky. Vzhledem ke změně 
§ 33b původní přestupek v § 63a odst. 1 písm. 
l) zní (nyní § 63 odst. 2 písm. j)): 
 
jako vedoucí odpalovač ohňostrojů, který 
provádí ohňostrojnou práci, v rozporu s 
§ 33b odst. 4 neuchová v evidenci údaje po 
stanovenou dobu, 
 
 
Původní přestupky v § 64 odst. 1 písm. v) 
(nyní § 64 odst. 1 písm. m)) a § 64 odst. 3 
písm. g) (nyní § 64 odst. 2 písm. t)):  
 
jako osoba, které bylo vydáno rozhodnutí o 
povolení ohňostrojné práce v rozporu s 
§ 33b odst. 4 neuchová v evidenci údaje po 
stanovenou dobu, 
 
 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
MV s vypořádáním souhlasí. 
 
 

 K čl. I bodu 72 – k § 63a odst. 1 písm. m), § 64 odst. 1 písm. w) a § 64 
odst. 3 písm. h) zákona č. 206/2015 Sb.: 

V navrhovaných ustanoveních je za přestupek označeno jednání, 
kdy jeho pachatel „nejedná v souladu s pokyny kontrolního orgánu podle 
§ 33b odst. 4“, ale návrh zákona žádné ustanovení § 33b odst. 4 
neobsahuje (§ 33b končí odstavcem 3). Požadujeme daná ustanovení 
revidovat. 

 

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. Uvedené přestupky 
byly vypuštěny. 
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Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 K čl. I bodu 72 – k § 63a odst. 1 písm. o) a p) zákona č. 206/2015 Sb.: 

 Navrhujeme ustanovení sjednotit do jednoho, neboť postihují 
porušení obdobné povinnosti a za oba přestupky je navrhována totožná 
sazba pokuty. Požadujeme tedy ustanovení upravit na znění: „nesplní 
ohlašovací povinnost podle § 41 odst. 3 nebo 4.“. 
 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. Nyní § 63 odst. 2 
písm. m). 
 

 K čl. I bodu 72 – k § 64 odst. 1 písm. h) zákona č. 206/2015 Sb.: 
Považujeme za nezbytné skutkovou podstatu přeformulovat, 

neboť ta zcela přesně neodpovídá porušené povinnosti. Požadujeme ji 
uvést v následujícím znění: „skladuje nebo skladuje a prodává 
pyrotechnické výrobky v rozporu s § 27 odst. 2,“. 

Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k navrhovanému § 64 
odst. 2 písm. q). 

 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Vysvětleno 
 
Úprava skladování pyrotechnických výrobků 
byla na základě připomínek přepracována, 
čímž došlo i k upravení příslušných přestupků. 
Uvedeným přestupkům nově odpovídají 
přestupky v § 64 odst. 1 písm. d) a § 64 odst. 2 
písm. j). 
 
 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
 
MV s vypořádáním souhlasí. 
 
 

 K čl. I bodu 72 – k § 64 odst. 1 písm. j) zákona č. 206/2015 Sb.: 
 Ustanovení písmene j) je formulováno nevhodně, požadujeme, 
aby bylo nahrazeno zněním: „skladuje pyrotechnické výrobky v rozporu s 
§ 28 odst. 1 nebo 2,“. 
 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Vysvětleno 
 
Úprava skladování pyrotechnických výrobků 
byla na základě připomínek přepracována, 
čímž došlo i k upravení příslušných přestupků. 
Uvedeným přestupkům nově odpovídá 
přestupek v § 64 odst. 1 písm. d). 
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Vyjádření připomínkového místa 
 
 
MV s vypořádáním souhlasí. 
 

 K čl. I bodu 72 – k § 64 odst. 1 písm. n) a o) zákona č. 206/2015 Sb.: 
1. Subjekt povinnosti podle § 30a odst. 1 až 3 je pouze hospodářský 

subjekt, nikoliv jiná právnická anebo podnikající fyzická osoba. 
Požadujeme proto vypuštění tohoto přestupku, anebo úpravu 
porušené povinnosti. 

2. Bude-li přistoupeno k úpravě porušené povinnosti, pak požadujeme 
následující úpravu ustanovení:  

„n) vystavuje pyrotechnické výrobky v rozporu s § 30a odst. 1 
anebo nezajistí přijetí bezpečnostních opatření podle § 30a odst. 
2, 

 o) nesplní ohlašovací povinnost podle § 30a odst. 3,“. 
Totožnou úpravu pak požadujeme provést rovněž v navrhovaném § 64 
odst. 2 písm. x) a y). 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. 
 
§ 30a upraven tak, aby povinnost se týkala 
hospodářských subjektů i PO a podnikajících 
FO.  
 
Původní přestupky v § 64 odst. 1 písm. n) a o) 
nyní upraveny v § 64 odst. 1 písm. f) a g) a 
původní přestupky v § 64 odst. 2 písm. x) a y) 
nyní upraveny v § 64 odst. 2 písm. l) a m). 
 
 
 

 K čl. I bodu 72 – k § 64 odst. 1 písm. p) a q) zákona č. 206/2015 Sb.: 
 Požadujeme tyto přestupky z důvodu přehlednosti sjednotit 
v jeden (postihují porušení obdobné povinnosti a je za ně stanovena 
sankce ve shodném rozpětí), a to následovně: „v rozporu s § 31 odst. 2 
provede ohňostrojnou práci, zneškodňuje, ničí nebo jinak používá 
pyrotechnické výrobky, prostřednictvím jiné osoby než osoby s odbornou 
způsobilostí,“. 
 Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k navrhovanému § 64 
odst. 2 písm. y) a §  63 odst. 3 písm. a). 
 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. Pouze bylo vloženo, 
že se jedná o kat. F4, T2, P2. 
 
Přestupek zní (nyní § 64 odst. 1 písm. h)): 
 
v rozporu s § 31 odst. 2 provede 
ohňostrojnou práci, zneškodňuje, ničí nebo 
jinak používá pyrotechnické výrobky 
kategorie F4, T2 nebo P2, prostřednictvím 
jiné osoby než osoby s odbornou 
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způsobilostí, 
 
V případě přestupků uvedených v § 64 odst. 2 
písm. z) (předkladatel připomínky zřejmě 
chybně uvedl písm. y)) a § 63 odst. 3 písm. a) 
se nyní jedná o přestupek uvedený v § 64 odst. 
2 písm. n). 

 K čl. I bodu 72 – k § 64 odst. 1 písm. r) zákona č. 206/2015 Sb.: 
Z navrhovaného § 33 odst. 3 vyplývá pro právnickou anebo 

podnikající fyzickou osobu pouze povinnost určit z osob s odbornou 
způsobilostí vedoucího odpalovače ohňostrojů. Z ustanovení tedy těmto 
osobám neplyne povinnost zabezpečit dodržení technologického postupu, 
tato povinnost je stanovena pouze pro vedoucího odpalovače ohňostrojů. 
Na základě předmětného ustanovení tak právnická osoba anebo 
podnikající fyzická osoba nemůže být postihována za to, že vedoucí 
odpalovač ohňostrojů nezabezpečí dodržení technologického postupu. 
Požadujeme proto úpravu porušené povinnosti, anebo vypuštění slov 
„nebo tato osoba nedodrží technologický postup při provedení 
ohňostrojné práce,“. 

Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k navrhovanému 64 odst. 
3 písm. c) 

 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. Nyní se jedná o 
přestupky v § 64 odst. 1 písm. i) a § 64 odst. 2 
písm. p). 

 K čl. I bodu 72 – k § 64 odst. 1 písm. z) zákona č. 206/2015 Sb.: 
 Předmětné ustanovení je nutné formulačně upravit, a to na znění: 
„používá pyrotechnické výrobky vyrobené za účelem výzkumu, vývoje a 
zkoušení v rozporu s podmínkami stanovenými § 35a.“. 
 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. Nyní se jedná o 
přestupek podle § 64 odst. 1 písm. p). 
 

 K čl. I bodu 72 – k § 64 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 206/2015 Sb.: 
 Požadujeme tyto přestupky z důvodu zachování přehlednosti 
úpravy sjednotit v jeden (postihují porušení obdobné povinnosti a je za 
ně stanovena sankce ve shodném rozpětí), a to následovně: „dodá na trh 
pyrotechnické výrobky v rozporu s § 5 odst. 1 nebo 2,“. 

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. Nyní se jedná o 
přestupek dle § 64 odst. 2 písm. b). 
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Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

 K čl. I bodu 72 – k § 64 odst. 2 písm. h) a i) zákona č. 206/2015 Sb.: 
 Obdobně jako u výše uvedených zásadních připomínek 
považujeme za nezbytné písmena h) a i) spojit, neboť také postihují 
porušení související povinnosti a je za ně stanovena sankce ve shodném 
rozpětí. Požadujeme výsledný pododstavec uvést ve znění: „nevede 
seznam podle § 16 odst. 2 nebo 3,“. 
 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. Nyní se jedná o 
přestupek dle § 64 odst. 2 písm. g). 
 

 K čl. I bodu 72 – k § 64 odst. 2 písm. j) zákona č. 206/2015 Sb.: 
 Požadujeme vypuštění tohoto ustanovení, neboť § 16 odst. 4, 
jehož porušení je tímto přestupkem postihováno, se tímto návrhem 
zákona zrušuje. 
 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.     

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. 
  
 

 K čl. I bodu 72 – k § 64 odst. 2 písm. m) zákona č. 206/2015 Sb.: 
Porušená povinnost je uložena každému, nikoliv pouze 

hospodářskému subjektu (či výslovně i hospodářskému subjektu). 
Porušení této povinnosti by se proto mělo trestat pouze přestupky 
obecných subjektů (zvláště když u hospodářského subjektu je stanovena 
stejná sankce jako u jako právnických a podnikajících fyzických osob). 
Požadujeme proto vypuštění skutkové podstaty (anebo úpravu porušené 
povinnosti, v takovém případě je třeba skutkovou podstatu upravit ve 
smyslu připomínky směřující k přestupku obecného subjektu). 

Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k navrhovanému § 64 
odst. 2 písm. s) a t) a § 64 odst. 3 písm. j) a k). 

 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Vysvětleno 
 
Původní ustanovení navrhovaného § 25 odst. 3 
bylo vypuštěno, z toho důvodu byly vypuštěny 
i odpovídající přestupky. 
 
 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
 
MV s vypořádáním souhlasí. 
 

 K čl. I bodu 72 – k § 64 odst. 4 písm. d) zákona č. 206/2015 Sb.: 
 Požadujeme ustanovení upravit následovně: „v rozporu s § 12 
odst. 4 nepřevede stanovené záznamy na nástupnickou právnickou osobu 
nebo na Českou obchodní inspekci,“. Dle § 12 odst. 4 písm. b) se 
záznamy nově nepřevádí na oznámený subjekt, ale na Českou obchodní 

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. Nyní se jedná o 
přestupek dle § 64 odst. 3 písm. e) a § 64 odst. 
4 písm. b). 
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inspekci. 
 Tuto připomínku obdobně vztahujeme i k navrhovanému § 64 
odst. 5 písm. b). 
 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.    

 

 K čl. I bodu 72 – k § 64 odst. 4 písm. j) zákona č. 206/2015 Sb.: 
 V předmětném ustanovení požadujeme slovo „a“ nahradit 
slovem „nebo“ tak, aby bylo postihováno nevypracování byť jednoho 
z těchto dokumentů. Výsledné znění písmene j) by pak bylo „v rozporu s 
§ 18 odst. 3 nevypracuje dokumentaci nebo EU prohlášení o shodě,“. 
 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. Nyní se jedná o 
přestupek dle § 64 odst. 3 písm. k). 
 

 K čl. I bodu 72 – k § 64 odst. 4 písm. l) zákona č. 206/2015 Sb.: 
 Domníváme se, že zakotvovaný přestupek plně neodpovídá 
porušené povinnosti. Požadujeme proto skutkovou podstatu upravit 
následovně: „v rozporu s § 18 odst. 5 nezajistí výrobním procesem a jeho 
kontrolou shodu výrobku s typem uvedeným v certifikátu a s požadavky 
tohoto zákona,“. 
 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.       

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. Nyní se jedná o 
přestupek dle § 64 odst. 3 písm. m) 
 

 K čl. I bodu 72 – k § 64 odst. 5 písm. e) zákona č. 206/2015 Sb.: 
 Předmětné ustanovení by dle našeho názoru mělo znít: „v rozporu 
s § 20 odst. 3 nezajistí, aby výrobce provedl postup posuzování shody, 
vypracoval potřebnou dokumentaci, označil pyrotechnický výrobek 
označením CE a přiložil stanovené doklady,“. Požadujeme jej v daném 
smyslu upravit. 
 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. Nyní se jedná o 
přestupek dle § 64 odst. 4 písm. e). 
 

 K čl. I bodu 72 – k § 64 odst. 6 písm. c) zákona č. 206/2015 Sb.: 
 Odkaz na § 22 odst. 3 není odpovídající, domníváme se, že 
správně má být odkazováno na § 22 odst. 4. Požadujeme ustanovení 
v tomto smyslu revidovat. 
 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. Nyní se jedná o 
přestupek dle § 64 odst. 5 písm. d) 
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 K čl. I bodu 72 – k § 64 odst. 7 písm. c) zákona č. 206/2015 Sb.: 
 Požadujeme ustanovení upravit následovně: „v rozporu s § 11 
odst. 3 pravidelně neaktualizuje rejstřík pyrotechnických výrobků anebo 
neuchovává údaje do něj zapisované po stanovenou dobu,“. 
 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. Nyní se jedná o 
přestupek dle § 64 odst. 6 písm. c). 
 

 K čl. I bodu 72 – k § 64 odst. 7 písm. e) zákona č. 206/2015 Sb.: 
 Upozorňujeme, že ve skutkové podstatě není vhodné odkazovat 
na více hmotněprávních ustanovení, požadujeme ustanovení uvést ve 
znění: „v rozporu s § 45 odst. 1 nezajistí, aby subdodavatel nebo dceřiná 
společnost splnili stanovené požadavky,“. 
 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. Nyní se jedná o 
přestupek dle § 64 odst. 6 písm. e). 
 

 K čl. I bodu 72 – k § 64 odst. 8 zákona č. 206/2015 Sb.: 
 Požadujeme vypustit slova „oznámeného subjektu“ a slova 
„oznámený subjekt oznamující orgán“ nahradit slovy „Českou obchodní 
inspekci“ (viz navrhovaný § 12 odst. 5). 
 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. Nyní se jedná o 
přestupek dle § 64 odst. 7. 
 

 K čl. I bodu 72 – k § 65 odst. 1 zákona č. 206/2015 Sb.: 
 Důvody pro zánik odpovědnosti za přestupek jsou stanoveny v § 
29 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. 
Jedním z těchto důvodů je i uplynutí promlčecí doby, přičemž je 
upraveno i její stavení či přerušení. Konstrukci navrženou v § 65 odst. 1 
zákona o pyrotechnice nepovažujeme za vhodnou, neboť se významným 
způsobem odchyluje od úpravy uvedené v zákoně č. 250/2016 Sb.  
 V odůvodněných případech lze připustit úpravu delší či kratší 
promlčecí doby (přičemž v takovém případě je vhodné upravit i mezní 
promlčecí dobu dle § 32 odst. 3 téhož zákona, k tomu viz bod 3. 7 
Zásad), avšak samotná formulace stanovení promlčecí doby by neměla 
být měněna. Požadujeme proto ustanovení upravit následovně: 
„Promlčecí doba činí … let. Byla-li promlčecí doba přerušena, 
odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději … let od jeho spáchání.“.  
 Dovolujeme si dále podotknout, že dle zákona č. 250/2016 Sb. je 

Akceptováno 
 
Původní ustanovení odst. 1 vypuštěno. 
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promlčecí doba 1 rok, anebo 3 roky, jde-li o přestupek, za který zákon 
stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč. Mezní 
promlčecí doba je pak obdobně dle výše horní hranice pokuty 3, anebo 5 
let (horní hranice pokuty pod 100.000,- Kč je přitom v návrhu zákona 
stanovena pouze u cca 6 přestupků). S ohledem na výše uvedené 
ponecháváme na zvážení, zda promlčecí dobu či mezní promlčecí dobu 
vůbec odlišně upravit, popřípadě v jaké délce ji upravit. 
 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      

Český báňský úřad K ČÁSTI PRVNÍ - Změna zákona o pyrotechnice 
K novelizačním bodům 4 (§ 3 písm. u), 33 (§ 34) a 72 (hlava IX) 
ČBÚ požaduje v novelizačním bodě 4 vypustit slova „a manipulace 
s nimi“, zároveň v novelizačním bodě 33 vypustit díl V (§ 34) a současně 
upravit odpovídajícím způsobem skutkové podstaty přestupků 
v novelizačním bodě 72. Dále ČBÚ doporučuje v novelizačním bodě 4 
nahradit slovo „vystavováni“ slovem „vystavování“. 
Odůvodnění: Návrh zavádí nový pojem „manipulovat“, ačkoliv jej nikde 
nevysvětluje (jde  
o činnost spadající pod pojem „zacházení“), a ačkoliv v novelizačním 
bodě 33 (v § 31) zavedl pojem „jinak používat“. Použité pojmosloví 
může vést k nejasnostem v kontrolních pravomocích dotčených orgánů 
státní správy (včetně OBÚ), jelikož není patrné, jaký je např. rozdíl mezi 
manipulací a jiným používáním. Navíc při dané formulaci v textu návrhu 
by i osoba, která např. bude pouze vykládat daný pyrotechnický výrobek 
z automobilu, musela mít odbornou způsobilost požadovanou zákonem. 
Tato povinnost se nevyžaduje v současnosti ani u výbušnin, které jsou 
podstatně nebezpečnější svým účinkem na okolí než dané pyrotechnické 
výrobky. Ostatně používané pojmy opatřování a manipulace, a do určité 
míry i přechovávání, jsou značně právně nejasné – např. není jasné, zda 
opatřování má být jakékoliv obstarávání, tj. získávání anebo nikoliv. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno jinak 
Jde o transpoziční ustanovení (bude tak 
označeno) směrnice 2013/29/EU (čl. 3 odst. 6). 
Tato směrnice také používá pojem manipulace, 
požadavek vychází z ní. Pojem manipulace 
bude doplněn v DZ. 
 
Pokud jde o manipulaci ve vazbě na ADR, je 
nutné vycházet z přílohy A kap. 1. 3 a 1. 4. Dle 
ADR má mít osoba vykládající věci (z vozidla 
do kontejneru apod.) školení podle kap. 1.3., 
které dostačuje. V tomto smyslu bylo upraveno 
odůvodnění k § 34 zákona o pyrotechnice. 
 
 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
ČBÚ s vypořádáním souhlasí. 
 

 K § 1 odst. 2 zákona o pyrotechnice (nad rámec novelizačních bodů) 
ČBÚ požaduje do návrhu zákona zařadit nový novelizační bod, kterým 

Akceptováno 
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se  
v § 1 odst. 2 písm. a) zákona za slova „distributorů pyrotechnických 
výrobků“ vkládají slova „ , jiných právnických nebo podnikajících 
fyzických osob zacházejících s pyrotechnickými výrobky“. 
Odůvodnění: Ve vazbě na povinnosti navržené předloženým návrhem, 
mj. podle novelizačního bodu 33 návrhu, které souvisejí se skladováním, 
vystavováním a používáním pyrotechnických výrobků, je nezbytné, aby 
byl předmět úpravy zákona rozšířen. V opačném případě může být na 
tyto povinnosti pohlíženo jako na povinnosti nad rámec předmětu 
zákonné úpravy a jejich vynucování by mohlo být problematické. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Doplněno dle připomínky. 
 

 K novelizačnímu bodu 33 (§ 30) 
ČBÚ navrhuje ustanovení v novelizačním bodě 33 zrušit navržený § 30 
nebo alespoň slovo „prostřednictvím“ nahradit „za přítomnosti“.  
Odůvodnění: Z textu ustanovení není patrné, co je myšleno slovem 
„prostřednictvím“, přičemž zákon jasně říká, kdo může zacházet 
s pyrotechnickými výrobky, mj. i kategorie F4, T2 nebo P2. Použitím 
slova „prostřednictvím“ může být interpretována i pouhá situace,  
že daná osoba o výstavě ví. To je však zcela nedostatečné. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
 
Slovo „prostřednictvím“ nahrazeno slovem „za 
přítomnosti“. 

 K novelizačnímu bodu 33 (§ 33 odst. 1) 
ČBÚ požaduje v novelizačním bodě 33 v textu § 33 odst. 1 nahradit 
slova „při které se využívá pyrotechnických výrobků kategorie F4 nebo 
T2, případně v kombinaci  
s pyrotechnickými výrobky uvedenými v § 32 odst. 1“ slovy „při které je 
použito pyrotechnického výrobku kategorie F4 nebo T2“. 
Odůvodnění: V souladu s Legislativními pravidly vlády (čl. 40 odst. 5) 
navrhuje ČBÚ použít jednotného čísla, protože stačí použít jeden 
pyrotechnický výrobek kategorie F4 nebo T2 a už se jedná o 
ohňostrojnou práci. V navíc § 32 odst. 1 nejsou uvedeny žádné 
pyrotechnické výrobky, neboť řeší zneškodňování a ničení 
pyrotechnických výrobků. Pravděpodobně měl být spíše uveden § 35 

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. 
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odst. 1. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 K novelizačnímu bodu 33 (§ 33a) 
ČBÚ požaduje v novelizačním bodě 33 v § 33a doplnit na konec 
odstavce 2 písmeno e), které zní:  
„e) stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné 
doklady podle jiných právních předpisů.“. 
Odůvodnění: Časový faktor je ve věci vydání povolení ohňostrojné práce 
nejdůležitější  
a zásadní v tom, zda ohňostrojná práce bude vůbec provedena 
v požadovaném termínu.  
Za účelem zajištění hospodárnosti řízení je nezbytné, aby stanoviska, 
příp. požadavky dalších předpisů dokládat žadatel již spolu se žádostí. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
MPO se v této záležitosti obrátilo na ACPF s 
žádostí o stanovisko k navrhované připomínce.  
Na základě odpovědi ACPF byla připomínka 
neakceptovaná, neboť ACPF se po konzultaci 
se svými členy ACPF k dané úpravě 
nepřiklonila. 
 
 
 
 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
ČBÚ změnilo svou připomínku na 
doporučující. S vypořádáním souhlasí. 
 
 
 

 K novelizačnímu bodu 33 (§ 33b odst. 1 a 3) 
ČBÚ požaduje v novelizačním bodě 33 v navrhovaném § 33b odst. 1 a 3 
nahradit slova „Osoba, která provádí ohňostrojnou práci, je povinna“ 
slovy „Vedoucí odpalovač ohňostrojů je povinen“.  
Odůvodnění: Zákon nezná pojem „osoba, která provádí ohňostrojnou 
práci“, ale používá termín „vedoucí odpalovač ohňostrojů“, který 
odpovídá a provádí ohňostrojnou práci. Návrh umožňuje různý výklad 
zákona a nestanovuje konkrétní osobu, které ukládá povinnost. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
V návaznosti na připomínku upraven § 33b 
následovně: 
 
(1) Vedoucí odpalovač ohňostrojů je 
povinen vést evidenci údajů o všech 
pyrotechnických výrobcích kategorie F4 
a T2, které použil při provádění ohňostrojné 
práce, včetně údajů vztahujících se k jeho 
odborné způsobilosti.  
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 (2) Je-li vedoucí odpalovač 
ohňostrojů určený k provedení ohňostrojné 
práce zaměstnancem osoby, které bylo 
vydáno rozhodnutí o povolení ohňostrojné 
práce, vede evidenci údajů souvisejících 
s ohňostrojnou prací zaměstnavatel. 
 (3) Evidence údajů souvisejících 
s ohňostrojnou prací obsahuje 
 a) registrační číslo pyrotechnického 
výrobku použitého při provádění 
ohňostrojné práce,  
 b) množství a kategorie pyrotechnického 
výrobku použitého při provádění 
ohňostrojné práce a  
 c) jméno, příjmení, adresu a  číslo 
osvědčení vedoucího odpalovače ohňostrojů.  
  (4) Vedoucí odpalovač ohňostrojů 
nebo osoba podle odstavce 2 je povinna 
uchovat záznamy v evidenci údajů 
souvisejících s ohňostrojnou prací nejméně 
po dobu 1 roku od provedení ohňostrojné 
práce.  
    
Komentář ČBÚ: 
Pouze upozorňujeme, že kategorie vyplývá 
přímo z registračního čísla tedy evidovat jak 
registrační číslo podle odst. 3 písm. a) i 
kategorii podle odst. 3 písm. b) se jeví jako 
zbytečná. 
 
Vyjádření MPO 
V návaznosti na komentář ČBÚ byl z písm. b) 
odstraněn požadavek na uvádění kategorie 
pyrotechnického výrobku. 
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 K novelizačnímu bodu 33 (§ 33b odst. 2) 

ČBÚ požaduje v novelizačním bodě 33 v navrhovaném § 33b odst. 2 
písm. c) slova „ , adresa a identifikační číslo“ nahradit slovy „a adresa“, 
případně slovy „ , adresa a číslo osvědčení“. 
Odůvodnění: Osobou s odbornou způsobilostí se podle § 3 písm. e) 
zákona rozumí fyzická (nepodnikající) osoba, které bylo ČBÚ vydáno 
osvědčení o odborné způsobilosti podle tohoto zákona. Fyzické 
(nepodnikající) osobě se však žádné identifikační číslo nepřiděluje. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. 

 K novelizačním bodům 34 (§ 35a) a 72 (§ 65 odst. 2 písm. a) 
ČBÚ požaduje v novelizačním bodě 34 vypustit navržený § 35a a 
současně v novelizačním bodě 72 nahradit v navrženém § 65 odst. 2 
písm. a) slova „h) a j)“ slovy „a h)“. Minimálně pak v novelizačním bodě 
72 nahradit v navrženém § 65 odst. 2 písm. a) slova „h) a j)“ slovy „a 
h)“. 
Odůvodnění: Návrh novely zavádí v § 35a zmatečnou a nevymahatelnou 
povinnost, proto ČBÚ projednávání přestupků za její nesplnění pro OBÚ 
odmítá. Pokud totiž nedochází k uvádění pyrotechnického výrobku na 
trh, neexistuje povinnost posuzovat shodu a pyrotechnické výrobky 
opatřovat označením a průvodními dokumenty souvisejícími nebo 
vyplývajícími z posuzování shody (§ 8, § 13, § 16, § 18 atd. zákona). 
Nemůže tudíž být shledán nesoulad se zákonem, kterým je uplatnění 
daného ustanovení podmíněno. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Jedná se o původní § 30, je transpoziční (čl. 4 
odst. 4 Směrnice), nejde o novou úpravu. 
Dle našeho názoru z uvedené textace neplyne 
žádná povinnost u pyrotechnických výrobků 
vyrobených za účelem výzkumu, vývoje a 
zkoušení posuzovat shodu, opatřovat tyto 
pyrotechnické výrobky označením (s výjimkou 
toho, že obsahují informaci o jejich nesouladu 
se zákonem) a opatřováním průvodních 
dokumentů.  
 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
ČBÚ změnilo svou připomínku na 
doporučující. S vypořádáním souhlasí. 
 
 

 K novelizačnímu bodu 38 až 42 (§ 37) Akceptováno 
§ 37 upraven dle návrhu (s některými dalšími 
úpravami). Nově zní 
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Český báňský úřad požaduje uvést novelizační bod 38 ve znění: 

„38. § 37 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 15 a X zní: 

„§ 37  
Osvědčení o odborné způsobilosti  

(1) Osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení 
s pyrotechnickými výrobky vydává Český báňský úřad. Osvědčení je 
platné nejvýše 5 let ode dne vydání. 

(2) Podmínkou získání osvědčení o odborné způsobilosti podle 
odstavce 1 je, aby fyzická osoba 
a) byla osobou starší 18 let,   
b) měla alespoň střední vzdělání, 
c) její svéprávnost nebyla omezena,  
d) byla bezúhonná,  
e) byla zdravotně způsobilá a 
f) úspěšně složila zkoušku podle § 38.  

(3) Za bezúhonného se nepovažuje ten, kdo byl pravomocně 
odsouzen za úmyslný trestný čin nebo za trestný čin nedbalostní 
spáchaný v souvislosti s použitím nebo používáním výbušnin nebo 
pyrotechnických výrobků, pokud se na něj nehledí, jako by nebyl 
odsouzen. Za účelem zjištění, zda osoba splňuje podmínku bezúhonnosti, 
si Český báňský úřad vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů15). Žádost 
o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku 
trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Je-li žadatelem cizinec, předloží Českému báňskému 
úřadu výpis z evidence Rejstříku trestů včetně přílohy obsahující 
cizozemská odsouzení15). 

(4) Žadatel předloží Českému báňskému úřadu žádost o vydání 
osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými 

§ 37  
 

Osvědčení o odborné způsobilosti  
 
 (1) Osvědčení o odborné způsobilosti 
pro zacházení s pyrotechnickými výrobky 
vydává Český báňský úřad Osvědčení je platné 
nejvýše 5 let ode dne vydání. 
  
 (2) Podmínkou získání osvědčení 
o odborné způsobilosti podle odstavce 1 je, aby 
fyzická osoba 
a) byla osobou starší 18 let,   
b) měla alespoň základní vzdělání, 
c) byla plně svéprávná,  
d) byla bezúhonná,  
e) byla zdravotně způsobilá, 
f) úspěšně složila zkoušku podle § 38.  
 
 
 (3) Za bezúhonného se nepovažuje ten, 
kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný 
trestný čin nebo za trestný čin nedbalostní 
spáchaný v souvislosti s použitím nebo 
používáním výbušnin nebo pyrotechnických 
výrobků, pokud se na něj nehledí, jako by 
nebyl odsouzen. Za účelem zjištění, zda osoba 
splňuje podmínku bezúhonnosti, si Český 
báňský úřad vyžádá výpis z evidence Rejstříku 
trestů15) v případě, že osoba poskytla pro 
tyto účely své rodné číslo. Pokud osoba své 
rodné číslo pro účely ověření bezúhonnosti 
Českému báňskému úřadu neposkytne, je 
povinna mu předložit výpis z Rejstříku 
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výrobky pro kategorie podle § 36 odst. 1, která vedle obecných 
náležitostí podle správního řádu obsahuje doklad o dosaženém vzdělání 
žadatele, lékařský posudek ne straší než 90 dnů a je-li žadatelem cizinec, 
výpis z evidence Rejstříku trestů včetně příloh obsahující cizozemská 
odsouzení15). 

(5) V případě, že držitel osvědčení podle odstavce 1 předloží 
Českému báňskému úřadu nejpozději 30 dnů před uplynutím platnosti 
dosavadního osvědčení lékařský posudek  
o zdravotní způsobilosti k zacházení s pyrotechnickými výrobky ne starší 
než 90 dnů, vydá mu Český báňský úřad nové osvědčení odpovídající 
rozsahu dosavadního osvědčení s počátkem platnosti navazujícím na 
konec platnosti dosavadního osvědčení a s platností 5 let. Český báňský 
úřad si před vydáním nového osvědčení ověří splnění podmínek pro jeho 
získání podle odstavce 2 písm. c) až e). Vydání nového osvědčení podle 
tohoto odstavce nepodléhá povinnosti uhradit správní poplatek stanovený 
podle jiného právního předpisux). 

_____________________________________ 

15) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších 
předpisů. 
X) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů.“.“. 
 

Odůvodnění: Dosud neměly osoby povinnost přiložit osvědčení 
k vyznačení trvající zdravotní způsobilosti a nemohly tudíž prokázat, že 
jsou i nadále zdravotně způsobilé k zacházení s pyrotechnickými 
výrobky. Jde o odstranění mezery v současném zákoně, neboť povinnost 
vyznačit údaje (data) z předloženého lékařského posudku vyplývá pouze 
z textu vzoru  
v příloze č. 2 vyhlášky č. 288/2015 Sb., o provádění ohňostrojných prací, 
přičemž tato povinnost náleží do zákona. Rovněž se jedná o stanovení 
postupu orgánu státní správy  

trestů15) ne starší než 3 měsíce od data 
vydání. Žádost o vydání výpisu z evidence 
Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku 
trestů se předávají v elektronické podobě, a to 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Je-li 
žadatelem cizinec, doloží bezúhonnost také 
dokladem obdobným výpisu z rejstříku trestů 
vydaným státem, jehož je občanem, nebo 
výpisem z evidence Rejstříku trestů s přílohou 
obsahující informace, které jsou zapsané v 
evidenci trestů členského státu Unie, jehož je 
občanem; v případě, že stát výpis obdobný 
výpisu z rejstříku trestů nevydává, učiní 
cizinec čestné prohlášení před příslušným 
správním nebo soudním orgánem tohoto státu. 
Výpis z Rejstříku trestů a další doklady, jimiž 
se dokládá bezúhonnost, nesmí být starší 3 
měsíců. 
  
 (4) Žadatel předloží Českému 
báňskému úřadu žádost o vydání osvědčení 
o odborné způsobilosti pro zacházení 
s pyrotechnickými výrobky kategorií podle § 
36 odst. 1. Žádost vedle obecných náležitostí 
podle správního řádu, obsahuje doklad 
o dosaženém vzdělání žadatele, lékařský 
posudek ne starší než 90 dnů, a je-li žadatelem 
cizinec, přiloží dále doklad o bezúhonnosti 
podle odstavce 3. 
  
 (5) V případě, že držitel osvědčení 
podle odstavce 1 předloží Českému báňskému 
úřadu nejdříve 6 měsíců a nejpozději 30 dnů 
před uplynutím platnosti dosavadního 
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při vedení evidence osvědčení k zacházení s pyrotechnickými výrobky 
vydaných na základě různých právních předpisů. Držitelé osvědčení 
vydaného před účinnosti zákona neměli podle původního znění zákona 
žádný doklad o splnění této povinnosti uložené zákonem. Tím dojde k 
mírnému snížení administrativní zátěže podnikatelů, protože ubyde 
držitelům oprávnění nebo průkazu odpalovače ohňostrojů povinnost 
oznamovat změny v osvědčení podle § 41 odst. 3 zákona (adresa trvalého 
pobytu, popř. zaměstnavatele již není součástí nového osvědčení, kromě 
držitelů osvědčení, u kterých dojde změnou stavu ke změně příjmení). 
Navržené znění o praxi uchazečů o získání odborné způsobilosti je příliš 
obecné, protože nedefinuje dostatečně parametry oboru vzdělání. 
V návaznosti na požadovanou změnu § 37 odst. 2 je zapotřebí upravit 
požadavky na obsah žádosti z hlediska dokladu o praxi,  
a to vypuštěním příslušných vágních ustanovení a upřesnit 
v novelizačním bodě 39. Požadavek doložit doklad o zaplacení správního 
poplatku není vhodný. Pokud se správní poplatek bude hradit kolkovými 
známkami, půjde přímo o zaplacení správního poplatku jimi, a doklad o 
zaplacení k předložení formálně neexistuje. Pokud se poplatek bude 
hradit převodem na bankovní účet správního orgánu, bude správní orgán 
prostým náhledem  
na bankovní účet informován o jeho uhrazení. Žadatel v takovém případě 
dokladem disponovat nemůže, protože doklad z jeho banky je pouze 
výpisem o zaúčtování transakce, ale není dokladem o tom, že částka byla 
doručena na účet správního orgánu. Jediný případ, kdy žadatel může 
disponovat dokladem o uhrazení, je pokladní blok při platbě v hotovosti. 
Správní orgán je však při vlastní platbě informován, že žadatel poplatek 
na pokladně uhradil. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

osvědčení žádost o vydání osvědčení o 
odborné způsobilosti a lékařský posudek o 
zdravotní způsobilosti k zacházení s 
pyrotechnickými výrobky ne starší než 90 dnů, 
vydá mu Český báňský úřad nové osvědčení 
odpovídající rozsahu dosavadního osvědčení s 
počátkem platnosti navazujícím na konec 
platnosti dosavadního osvědčení a s platností 5 
let. Český báňský úřad si před vydáním tohoto 
osvědčení ověří splnění podmínek pro jeho 
získání podle odstavce 2 písm. c) až e). Vydání 
nového osvědčení podle tohoto odstavce 
nepodléhá povinnosti uhradit správní poplatek 
stanovený podle jiného právního předpisu x). 

 

22) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
Vyjádření MPO: 
 
Požadované doplnění v odst. 3 bylo provedeno. 
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 K novelizačnímu bodu 44 (§ 38 odst. 1) 
ČBÚ požaduje novelizační bod 44 uvést ve znění: 
„44. V § 38 odst. 1 se slovo „žadatelů“ zrušuje a věta druhá se nahrazuje 
větou „Zkušební komise je tříčlenná, sestavuje ji Český báňský úřad a 
jejím členem je vždy osoba jmenovaná Českým báňským úřadem a 
osoba jmenovaná Úřadem.“. 
Odůvodnění: ČBÚ rozhoduje o vydání osvědčení k zacházení 
s pyrotechnickými výrobky kategorie F4, T2 a P2, a před tím, společně 
s ČÚZZS, ověřuje znalosti žadatelů o tato osvědčení. Vydávající a 
ověřující orgán musí disponovat vhodnými nástroji pro uplatňování 
svých pravomocí, a komisi by neměl jako dosud sestavovat orgán, který 
osvědčení nevydává. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

1. Vysvětleno,  
 
 
Dle aktuální praxe není důvod pro změnu 
stávající úpravy (viz vyhláška 284/2016 – 
příloha – zkušební řád);  
 
Je zde aplikována nestrannost komise (právě 
proto, aby nenastal konflikt zájmů např. 
ustanovením kohokoliv jako třetí osobou 
komise). Důležitá je suma odborných znalostí 
konkrétních výrobků a jejich bezpečné 
exploatace, které jsou vyučovány Úřadem, a 
tedy je nutná rovněž odpovídající úroveň 
odborného ověření jejich znalostí. Úřad je 
příslušný ve věci odborné a legislativní dle 
zákona (jedná se o odborně způsobilé osoby 
určené nejen v oblasti zábavní pyrotechniky 
pro ohňostrojné práce, ale i pro oblast 
divadelní, automobilní, technické pyrotechniky 
vyžadující vysokou úroveň zejména 
technických znalostí). Předsedou komise je 
určen zástupce ČBÚ. 
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2. ČBÚ s vysvětlením nesouhlasí. 
 
3. Na jednání o rozporu s ČBÚ bylo 
dohodnuto, že ČÚZZS i ČBÚ budou mít 
každý v komisi dva zástupce. Předsedou 
bude zástupce ČBÚ. V případě rovnosti 
hlasů bude rozhodující hlas předsedy.  
 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
ČBÚ s vypořádáním souhlasí. 

 K novelizačnímu bodu 50 (§ 39 odst. 6) 
ČBÚ požaduje novelizační bod 50 zrušit. 
Odůvodnění: I pokud je osoba v pracovně právním vztahu, může 
zaměstnavatel za určitých podmínek využít pro posuzování zdravotní 
způsobilosti registrujícího poskytovatele posuzované osoby, která nutně 
nemusí být posuzovatelem v oboru pracovního lékařství, nýbrž může být 
i poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství (srov. § 42 
odst. 2 a § 54 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb.). Navržené ustanovení je 
pro ČBÚ z hlediska ustanovení § 40 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 206/2015 Sb. neakceptovatelné, resp. jde o nepřímou novelu zákona 
č. 373/2011 Sb. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. 

 K § 40 a 41 zákona (nad rámec novelizačních bodů) 
ČBÚ požaduje vložit nový novelizační ve znění: 
„X. § 40 a 41 včetně nadpisů znějí: 
 

„§ 40  
Zrušení osvědčení o odborné způsobilosti  

 
(1) Český báňský úřad rozhodne o zrušení osvědčení o odborné 

Akceptováno 
§ 40 
Upraveno dle připomínky. 
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způsobilosti podle tohoto zákona, jestliže jeho držitel přestane splňovat 
podmínky potřebné pro jeho získání. Osoba, které bylo toto osvědčení 
zrušeno, je povinna v této lhůtě stanovené v rozhodnutí vrátit Českému 
báňskému úřadu originál osvědčení. 

(2) Rozhodnutí o zrušení osvědčení podle odstavce 1, které je 
vykonatelné, oznámí Český báňský úřad příslušnému živnostenskému 
úřadu, pokud byl jeho držitel rovněž držitelem živnostenského oprávnění 
nebo odpovědnou osobou pro provozování příslušné živnosti. 

§ 41  
Seznam osob s odbornou způsobilostí 

(1) Český báňský úřad vede seznam osob s odbornou způsobilostí 
podle tohoto zákona, a to včetně údajů o vydaných a zrušených 
osvědčeních. 

(2) Seznam osob s odbornou způsobilostí a vydaných a zrušených 
osvědčení o odborné způsobilosti obsahuje 
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu bydliště, případně i 

adresu pro doručování osoby, která je držitelem osvědčení o odborné 
způsobilosti, 

b) číslo osvědčení o odborné způsobilosti, 
c) kategorie pyrotechnických výrobků, pro které je osvědčení 

o odborné způsobilosti vydáno, 
d) datum vydání osvědčení o odborné způsobilosti a datum jeho 

platnosti, 
e) datum zrušení osvědčení, bylo-li zrušeno. 

(3) Osoba s odbornou způsobilostí je povinna ohlásit Českému 
báňskému úřadu ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení osvědčení 
o odborné způsobilosti vydaného podle tohoto zákona, a to nejpozději do 
1 měsíce ode dne, kdy k dané skutečnosti došlo. 

(4) Osoba s odbornou způsobilostí je dále povinna bez zbytečného 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak 
§ 41 
V novém novelizačním bodu (bodech) bude 
změněna stávající textace § 41 písm. e) + 
stávající odstavec 5 zachováme a doplníme 
mezi kompetentní úřady i ČOI  
 
Upraveno následovně: 
 
(1) Český báňský úřad vede seznam osob 
s odbornou způsobilostí podle § 36 odst. 1 
tohoto zákona, a to včetně údajů o vydaných 
a odejmutých zrušených osvědčeních; tento 
seznam není veřejně přístupný.  
  
(2) Seznam osob s odbornou způsobilostí 
a vydaných a odejmutých osvědčení o odborné 
způsobilosti obsahuje následující údaje 
obsahuje 
  
a) jméno a příjmení, datum narození a adresu 
bydliště, případně jinou i adresu pro 
doručování osoby, která získala je držitelem 
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odkladu ohlásit Českému báňskému úřadu, že přestala splňovat 
podmínky pro získání osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 
2.“.“. 
Odůvodnění: Řada držitelů osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení 
s pyrotechnickými výrobky kat. F4 a T2 patrně nepředloží periodické 
lékařské posudky k zacházení s těmito výrobky ve smyslu § 37 odst. 1 
zákona č. 206/2015 Sb. a ČBÚ by pak byl povinen tato oprávnění, resp. 
průkazy, podle § 40 odst. 1 písm. b) téhož zákona rušit, což by jej mohlo 
administrativně zatěžovat. Proto navrhuje ustanovení, na jejichž základě 
by platnost osvědčení automaticky končila v případě, že držitel ve lhůtě 
tento posudek nepředloží. V návaznosti na navržené nevynucování údaje 
o zaměstnavateli v žádosti podle § 37 odst. 4 a zejména při neuchovávání 
údaje o zaměstnavateli v seznamu osob s odbornou způsobilostí podle 
§ 41 odst. 2 zákona (kdy správní orgán nebude znát údaj o 
zaměstnavateli) je vhodné zrušit i informační povinnost ČBÚ vůči 
zaměstnavateli, a namísto toho specifikovat případy, ve kterých ČBÚ 
zasílá informaci o zrušení osvědčení živnostenskému úřadu. Z důvodu,  
aby osoba, v dané chvíli již odborně nezpůsobilá podle tohoto zákona, 
nemohla zacházet  
s pyrotechnickými výrobky, u kterých je vyžadována odborná 
způsobilost, prokazovat se již zrušeným osvědčením podle § 36 odst. 1, 
opatřovat pyrotechnické výrobky jiným osobám, nebo jinak zneužít již 
zrušené osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 odst. 1, je 
požadováno odevzdání tohoto osvědčení Českému báňskému úřadu. 
Pokud se jedná  
o doplnění přestupku a pokuty, u § 41 jde o odstranění mezery 
v současném zákoně. Přestože je text o vyznačení lékařských posudků 
vyznačen v příloze zákona v textu osvědčení, absentuje v textu zákona a 
ČBÚ tak není oprávněn zaznamenávat údaje o předložených lékařských 
posudcích do „Seznamu osob s odbornou způsobilostí a vydaných 
a odejmutých osvědčení o odborné způsobilosti“.  Změnou zákona dojde 
k doplnění podkladu pro snadnější kontrolu plnění povinnosti držitelů 
osvědčení podle § 37 odst. 2. 
 

osvědčení o odborné způsobilosti podle § 36 
odst. 1,  
  
b) číslo osvědčení o odborné způsobilosti,  
  
c) kategorie pyrotechnických výrobků, pro 
které je osvědčení o odborné způsobilosti 
vydáno,  
  
d) datum vydání osvědčení o odborné 
způsobilosti a datum jeho platnosti,  
  
e) datum odejmutí zrušení osvědčení, bylo-li 
zrušeno.  
  
 (3) Osoba s odbornou způsobilostí je 
povinna ohlásit Českému báňskému úřadu 
změnu údajů v ztrátu, odcizení, poškození 
nebo zničení osvědčení o odborné způsobilosti 
podle § 36 odst. 1, jakož i ztrátu, odcizení, 
poškození nebo zničení jí vydaného osvědčení 
tohoto zákona, a to nejpozději do 1 měsíce 
ode dne, kdy k dané skutečnosti došlo.  
  
(4) Osoba s odbornou způsobilostí je dále 
povinna bez zbytečného odkladu ohlásit 
Českému báňskému úřadu, že přestala splňovat 
podmínky pro získání osvědčení o odborné 
způsobilosti podle § 36 odst. 12.  
  
(5) Český báňský úřad poskytne ze seznamu 
údaje podle odstavce 2 na žádost obvodnímu 
báňskému úřadu, České obchodní inspekci, 
Úřadu, Policii České republiky nebo orgánu 
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Tato připomínka je zásadní. činnému v trestním řízení v rozsahu potřebném 
pro výkon jejich působnosti. Ostatním 
osobám lze poskytnout pouze informaci o 
platnosti a rozsahu osvědčení o odborné 
způsobilosti. 
  
 
 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
ČBÚ s vypořádáním souhlasí. 
 
 
 
 
 
 

 K § 54 zákona (nad rámec novelizačních bodů) 
ČBÚ požaduje do části první návrhu zákona zařadit nový novelizační 
bod, kterým by došlo ke zrušení písmene b) v § 54 zákona 
č. 206/2015 Sb.  
Odůvodnění: Kontrolní pravomoci OBÚ předkladatel navrhuje upravit v 
§ 55 odst. 4 zákona č. 206/2015 Sb. Jiné ustanovení o kontrolní činnosti 
OBÚ je nadbytečné a do určité míry zavádějící co do rozsahu této 
kontrolní činnosti. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. 

 K novelizačnímu bodu 72 (§ 63 odst. 1) 
ČBÚ požaduje do novelizačního bodu 72 do § 63 odst. 1 doplnit další 
přestupky fyzických osob v tomto znění: 
„ j) zacházela s pyrotechnickým výrobkem v době, kdy nesplňovala 
požadavky podle § 5 odst. 1 nebo odst. 3 (viz připomínka k § 5 odst. 3),  
k) zpřístupnila pyrotechnický výrobek osobě, která nesplňovala 

Vysvětleno 
 
Přestupky, které ČBÚ navrhuje pod písmeny 
j), k) a l) se týkají porušení zákona o 
pyrotechnice, pokud jde o zacházení s 
pyrotechnickými výrobky F1, F2, F3, T1 a P1 
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požadavky podle § 5 odst. 1 nebo odst. 3. 
l) skladuje nebo přechovává pyrotechnické výrobky v rozporu 
s požadavky podle § 26, § 27, § 28 nebo § 29, 
n) provede ohňostrojnou práci v rozporu s požadavky podle § 33 odst. 3 
nebo 4, 
o) provede ohňostrojnou práci v rozporu s požadavky podle § 33a odst. 
1, nebo prováděcím právním předpisem vydaným podle § 33 odst. 6“. 
Současně s tím je nutno doplnit sankci za přestupky do § 63 odst. 2 písm. 
b). 
Odůvodnění: Zákon nepostihuje celou řadu porušení povinností 
fyzických osob, např. když provede ohňostrojnou práci bez odborné 
způsobilosti, bez povolení nebo ohlášení (§ 33a odst. 1 a 8), v rozporu § 
33 odst. 3 nebo odst. 4, nebo § 33b odst. 1 a 3, předá, jestliže výrobek 
osobě, která nesplňuje věkové limity. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

(v případě pyrotechnických výrobků kategorie 
F4, T2 a P2 jsou přestupky fyzických osob v 
návrhu novely zákona o pyrotechnice již 
upraveny).  
 
Jako problematické se v návrhu ČBÚ u těchto 
přestupků jeví to, že se jedná o přestupky, 
které fyzické osoby mohou spáchat mimo 
obchodní činnost, tedy v rámci zacházení s 
těmito pyrotechnickými výrobky poté, co si je 
sami zakoupí. Dle návrhu ČBÚ by tak fyzická 
osoba měla být trestána např. za to, že 
zakoupený pyrotechnický výrobek neskladuje 
dle požadavků zákona nebo výrobek poskytne 
osobě, které nedosáhla požadovaného věku. 
Jde o značné rozšíření povinností fyzických 
osob, které ale není doloženo údaji o faktické 
potřebě takovéhoto nového přestupku a 
zároveň o jeho dopadech na kontrolní orgán.  
 
Protože se však jedná o obrovské množství 
pyrotechnických výrobků nižších kategorií a 
tudíž i nižší nebezpečnosti (na rozdíl od 
pyrotechniky F4, T2 a P2), nebude možné 
plnění takovýchto povinností účinně 
kontrolovat a vymáhat (lze si těžko představit, 
že by bylo kontrolováno, zda si fyzická osoba 
ve svém domově skladuje méně nebezpečné 
pyrotechnické výrobky podle požadavků 
zákona). Vzhledem k tomu, že se primárně 
nejedná o zacházení s „těžkou“ a nebezpečnou 
pyrotechnikou, za zcela dostačující lze 
považovat to, že zákon o pyrotechnice 
vyžaduje a vymáhá plnění těchto povinností po 
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hospodářských subjektech v rámci jejich 
obchodní činnosti (tzn., že např. prodejci musí 
dodržovat uvedené požadavky na skladování). 
 
V případě přestupků, které ČBÚ navrhuje pod 
písmeny n) a o) se jedná o přestupky fyzických 
osob provádějících ohňostrojnou práci. Dle 
zákona o pyrotechnice ohňostrojnou práci 
může provádět pouze osoba odborně způsobilá. 
Novela zákona o pyrotechnice obsahuje 
přestupek fyzické osoby, pokud ta provede 
ohňostrojnou práci, aniž by byla osobou s 
odboru způsobilostí. Pokud tato fyzická osoba 
poruší další povinnosti při provádění 
ohňostrojné práce, nepovažujeme již za zcela 
nutné stíhat ji i za tyto přestupky, neboť tato 
osoba bude stíhaná již za to, že vůbec 
ohňostrojnou práci jako osoba, která není 
odborně způsobilá, provedla, a to bez ohledu 
na to, zda při jejím provádění poruší nebo 
neporuší další povinnosti. Přestupky, které 
navrhuje ČBÚ, obsahuje již návrh novely 
zákona o pyrotechnice v případě, že se jedná o 
osoby s odbornou způsobilostí, které jsou 
oprávněny provádět ohňostrojnou práci, a které 
se při provádění ohňostrojné práce mohou 
dopustit porušení jednotlivých povinností, 
které jsou povinny dodržovat.  
 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
 
ČBÚ s vypořádáním souhlasí. 
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 K novelizačnímu bodu 72 (§ 63a odst. 1) 
ČBÚ požaduje v novelizačním bodě 72 v § 63a odst. 1 uvést písmeno o) 
ve znění: 
„o) v rozporu s § 40 odst. 1 nevrátí ve stanovené lhůtě osvědčení o 
odborné způsobilosti nebo v rozporu s § 41 odst. 3 neohlásí ve stanovené 
lhůtě Českému báňskému úřadu ztrátu, odcizení, poškození nebo zničení 
osvědčení o odborné způsobilosti, nebo“. 
Odůvodnění: Jde o doplnění scházejících přestupků v novele zákona.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
I v návaznosti na připomínky MV přestupky 
upraveny následovně: 
 
l) v rozporu s § 40 odst. 1 nevrátí ve 
stanovené lhůtě osvědčení o odborné 
způsobilosti 
m) nesplní ohlašovací povinnost podle § 41 
odst. 3 nebo 4  

 K novelizačnímu bodu 72 (§ 64) 
ČBÚ požaduje na konci textů skutkových podstat přestupků uvedených v 
§ 64 odst. 1 písm. y) a § 64 odst. 3 písm. j) doplnit slova „nebo neohlásí 
ohňostrojnou práci v souladu s požadavky § 33 a odst. 8“. 
Odůvodnění: Doplňují se skutkové podstaty přestupků v zájmu 
účinnějšího vymáhání zákona. 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Přidána nová skutková podstata odpovídající 
povinnosti v § 33a odst. 8, a to pro osobu s 
odbornou způsobilostí, právnickou a 
podnikající fyzickou osobu a hospodářský 
subjekt. 

 K novelizačnímu bodu 72 (§ 65 odst. 2 písm. a) 
ČBÚ požaduje v novelizačním bodě 72 uvést v § 65 odst. 2 text 
písmene a) ve znění: 
„a) § 63 odst. 1 písm. f) a j) a § 63a odst. 1 písm. h) až l), o) a p), které 
projednávají obvodní báňské úřady,“. Povinnosti, které směřují vůči 
ČBÚ by mohl kontrolovat a projednávat ČBÚ a nikoliv OBÚ. V § 63 
odst. 1 písm. i) je nesprávná formulace ve vazbě na porušení vyhlášky 
podle § 33 odst. 4, když cit. ustanovení zmocnění k vydání prováděcího 
předpisu neobsahuje. 
Odůvodnění: ČBÚ odmítá rozšíření kompetencí OBÚ nad rámec 
dosavadní úpravy. Není důvodné, aby orgány SBS projednávaly 
přestupky, které nespadají pod jejich kontrolní pravomoc. Při novém 
postihování přestupků i fyzických osob bude takových přestupků velké 
množství a OBÚ nedisponují personálními kapacitami ani provozními 
prostředky  
k projednávání přestupků v  navrženém širokém rozsahu. S nárůstem 
nepočítá ani systemizace podle zákona o státní službě, ani plánovaný 

Vysvětleno 
 
Jedná se pouze o značně omezený okruh 
pyrotechnických výrobků, prostřednictvím nichž by 
bylo možné přestupky spáchat, a to pyrotechnické 
výrobky kategorie F4, T2 a P2, 

Pro zacházení s těmito výrobky je nezbytné 
osvědčení o odborné způsobilosti, které vydává 
ČBÚ, a který tak má přehled, kdo je držitelem 
těchto osvědčení a pro OBÚ jsou to tak k dispozici 
velmi dobře a snadno dostupné informace, 

Novela zákona o pyrotechnice nepočítá s OBÚ jako 
kontrolními orgány v případě těchto záležitostí 
(není třeba rozšiřovat kompetence, počet 
pracovníků pro jejich zajištění, finanční prostředky 
na platy a věcné výdaje apod.), ale pouze jako s 
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rozpočtu kapitoly 348. Nárůst agendy ČOI  
a OBÚ, s odpovídajícím navýšením zaměstnanců a prostředků, absentuje 
v důvodové zprávě  
i ve vyhodnocení dopadů novely. 
 
Tyto připomínky zásadní. 

orgány, které tyto přestupky projednávají na 
základě podnětu jiných orgánů, 

Předpokládá se, že se bude jednat pouze o několik 
desítek případů ročně, velmi extenzivní odhad činí 
do 100 případů za rok. 

 

 

Vyjádření připomínkového místa 
 

Rozpor trvá. 

Mezi přestupky, které mají OBÚ projednávat podle 
§ 65 figuruje i § 63 odst. 1 písm. h), který se týká 
porušení § 35a obecně, bez ohledu na kategorii 
pyrotechnických výrobků a totéž platí pro § 63 
odst. 2 písm. d), který se týká porušení § 32 opět 
bez rozlišení kategorie. V tomto rozsahu ČBÚ 
s vysvětlením nesouhlasí, neboť navržené úpravě 
neodpovídá. Naopak po úpravách ustanovení o 
platnosti osvědčení chybí pravomoc postihovat 
nevrácení osvědčení, stanovená ve vazbě na 
přestupek podle § 63 odst. 2 písm. l) návrhu 
zákona. 

Vyjádření MPO: 
 
Přestupek v § 63 odst. 1 písm. h), který se 
týkal porušení povinností podle § 35a byl 
odstraněn a tedy byl odstraněn i z § 65. 
Přestupek v § 63 odst. 2 písm. d), který se týká 
porušení § 32, byl upraven tak, aby se týkal 
pouze kategorií F4, T2, P2. Nově tak tento 
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přestupek zní: 
 
d) nezajistí bezodkladné zničení nebo 
zneškodnění pyrotechnických výrobků 
kategorie F4, T2 nebo P2 podle § 32,  
 
Do § 65 bylo přidán přestupek v § 63 odst. 2 
písm. l). § 65 odst. 1 písm. a) tak nově zní: 
 
a) § 63 odst. 1 písm. b), c), d), e) a f) a § 63 
odst. 2 písm. a), b), c) d), k), l) a m), které 
projednávají obvodní báňské úřady, 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
ČBÚ s vypořádáním souhlasí. 
 

 K čl. II (Přechodná ustanovení) 
 
ČBÚ požaduje uvést čl. II ve znění: 

„Čl. II 

Přechodné ustanovení 
 
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 s tím, že jejich 
platnost uplyne prvním dnem šestého roku ode dne předložení lékařského 
posudku podle § 37 odst. 1 zákona č. 206/2015 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.“. 
Odůvodnění: Oprávnění odpalovače ohňostrojů, které se prokazuje 
průkazem odpalovače, vydané podle zákona č. 61/1988 Sb., o hornické 
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, bude nahrazeno 

Akceptováno 
 
Textace upravena i ve vazbě na připomínku 
MSP k tomuto ustanovení. 
 
Přechodné ustanovení zní: 
 
Osvědčení o odborné způsobilosti pro 
zacházení s pyrotechnickými výrobky 
vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
zákona a osvědčení prokazující odbornou 
způsobilost pro zacházení s 
pyrotechnickými výrobky kategorie T2 a 
F4 podle dosavadních právních předpisů se 
považují za osvědčení o odborné 
způsobilosti podle zákona č. 206/2015 Sb., 
ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti 
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osvědčením podle tohoto zákona podle § 37 odst. 1 tohoto zákona (viz 
připomínka). Z důvodu, aby bylo zajištěno plnění povinnosti stanovené 
zákonem,  
a rovněž, aby byl v ČR platný pouze jeden typ osvědčení pro zacházení 
s pyrotechnickými výrobky kategorie F4, T2 nebo P2, bude provedena 
bezúplatně náhrada starých průkazů odpalovačů ohňostrojů za osvědčení 
vydaného podle tohoto zákona. Z důvodu zajištění splnění povinnosti 
stanovených zákonem je omezena platnost průkazů odpalovačů 
ohňostrojů, jelikož všichni držitelé osvědčení mají povinnost nejpozději 
do 4. 9. 2020 předložit lékařský posudek a při této příležitosti je jim 
bezúplatně vydáno osvědčení podle tohoto zákona. Přechodné ustanovení 
přitom zahrnuje obě v původním předkladu obsažená přechodná 
ustanovení. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

tohoto zákona s tím, že jejich platnost 
uplyne prvním dnem šestého kalendářního 
roku po předložení lékařského posudku 
podle § 37 odst. 1 zákona č. 206/2015 Sb., 
ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona. 

 
Vyjádření připomínkového místa 
 
ČBÚ s vypořádáním souhlasí. 
 
V rámci projednávání připomínek MSp 
navrhlo mírnou úpravu přechodného 
ustanovení, které po úpravě by mělo znít 
následovně: 
 
Osvědčení o odborné způsobilosti pro 
zacházení s pyrotechnickými výrobky a 
osvědčení prokazující odbornou způsobilost 
pro zacházení s pyrotechnickými výrobky 
kategorie T2 a F4 vydaná podle 
dosavadních právních předpisů přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona se považují 
za osvědčení o odborné způsobilosti podle 
zákona č. 206/2015 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s 
tím, že jejich platnost uplyne prvním dnem 
šestého kalendářního roku po předložení 
lékařského posudku podle § 37 odst. 1 
zákona č. 206/2015 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.  
 
Odůvodnění ze strany MSp: Navrhuji ještě 
spojit podmínky „vydání přede dnem nabytí 
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účinnosti návrhu“ a právního základu 
spočívajícího v „dosavadních právních 
předpisech“ za oba dva typy osvědčení, jichž 
se má konstruovaná fikce týkat (viz revize 
výše). 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
ČBÚ s vypořádáním souhlasí. 
 

Úřad vlády – 
Odbor 
kompatibility 

Obecně upozorňujeme na to, že návrhem je zasahováno i do ustanovení 
zákona, která jsou již nyní vedena jako transpoziční vůči dotčeným 
směrnicím, a v návrhu, resp. v přiložených tabulkách, toto není 
vyznačeno (např. změna doposud vykazovaných § 2 odst. 1 nebo § 5 
odst. 3, atd.). Taková ustanovení by správně měla být označena 
výkaznictvím tak, aby bylo zřejmé, že ustanovení mají vztah k právu EU 
(jedná se o tzv. retranspozici) a že ve srovnávací tabulce budou po přijetí 
zákona provedeny změny též u těchto ustanovení.  
Taktéž doporučujeme provést úpravu textu směrnice 2013/29/EU ve 
srovnávací i rozdílové tabulce tak, aby odpovídal dvěma provedeným 
jazykovým korekturám pro českou jazykovou verzi této směrnice na 
úrovni EU. 

 

Akceptováno 
 
Srovnávací tabulka a rozdílová tabulka byla 
upravena 
 
 
 
 
 
Obě korektury byly promítnuty do srovnávací i 
rozdílové tabulky. 

 V souvislosti s výše uvedeným pak upozorňujeme pouze namátkově na 
nesrovnalosti ve srovnávací tabulce ke směrnici 2013/29/EU, kde např. 
chybí označení ID novely u čl. 3 odst. 5 směrnice, do jehož transpozice 
provedené v § 2 odst. 2 písm. g) je novelou zasahováno Čl. I bodem 3. 
Obdobně postrádáme ID novely u čl. 35 odst. 1 směrnice, do jehož 
transpozice provedené v § 62 odst. 3 je návrhem zasahováno bodem 71 
Čl. I. U návrhem měněného § 5 odst. 1 (bod 7 Čl. I) nacházíme ID 
novely v tabulce pouze k některým článkům směrnice, ale změna 
ustanovení bude muset být promítnuta také např. u čl. 4 odst. 2 a čl. 7 

Akceptováno jinak 
Čl. 1 bod 3 (§ 2 odst. 2 písm. g)) je dle našeho 
názoru transpozicí čl. 2 odst. 2 písm. f) 
směrnice 2013/29/EU, neboť čl. 2 odst. 2 této 
směrnice stanovuje, na co se směrnice 
nevztahuje, což odpovídá § 2 odst. 2 zákona o 
pyrotechnice.  
 
V případě ostatního byla srovnávací tabulka a 

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



Stránka 35 (celkem 68) 

odst. 2 směrnice. Doporučujeme tedy provést kontrolu a zpřesnění 
výkaznictví. 
 

rozdílová tabulka doplněna. 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
OKOM s vypořádáním souhlasí. 

 K rozdílové tabulce: 

K Čl. I bodu 3 novely navrhujeme doplnit také čl. 3 odst. 5 směrnice 
2013/29/EU (viz naše připomínka výše ke srovnávací tabulce).  

U Čl. I bodu 13 je omylem uvedeno celexové číslo 32014L0058, namísto 
32013L0029; zároveň je zde uveden článek směrnice (čl. 10 odst. 2) ve 
znění před opravou, tudíž nikoliv v konsolidovaném znění. 

U Čl. I bodu 15 je také uveden článek směrnice (čl. 11 odst. 1) ve znění 
před opravou. 

 

U Čl. I bodu 71 je nesprávně uvedeno ustanovení § 62 odst. 2 písm. d), 
jedná se ale o odst. 3., jak se ostatně uvádí i v návrhu. 

 

Poslední uváděný bod novely na str. 12 má být bod 73, nikoli 71. 

 

 

Nadto upozorňujeme, že příloha č. 5, čl. II odst. 2 Legislativních pravidel 

Akceptováno jinak 
 
K čl. 1 bodu 3 novely: dle našeho názoru 
transpozicí čl. 2 odst. 2 písm. f) směrnice 
2013/29/EU, neboť čl. 2 odst. 2 této směrnice 
stanovuje, na co se směrnice nevztahuje, což 
odpovídá § 2 odst. 2 zákona o pyrotechnice.  
 
K čl. 1 bodu 13 (nyní bod 15): celexové číslo 
upraveno. 
 
K čl. 1 bodu 15 (nyní bod 17): vloženo znění 
článku směrnice po korektuře.  
 
 
K čl. 1 bodu 71 (nyní bod 79): upraveno dle 
připomínky. 
 
 
 
 
Zřejmě se jedná o omyl, posledním bodem 
novely na str. 12 byl uveden bod 47. Bod 71 
byl uveden na str. 15 a bod 73 na str. 22. 
Domníváme se tedy, že číslování 
novelizačních bodu je v pořádku. 
 
 
Rozdílová tabulka upravena. 
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vlády stanoví, že rozdílová tabulka obsahuje na jedné straně buď úplné 
znění ustanovení navrženého zákona nebo nařízení vlády nebo 
charakteristiku obsahu tohoto ustanovení, a na druhé straně tomu 
odpovídající úplné znění normativního ustanovení předpisu EU nebo 
charakteristiku jeho obsahu. Přiložená rozdílová tabulka však na levé 
straně obsahuje místo úplných znění jen znění novelizačních bodů 
návrhu. Rovněž ze zkrácené verze uvedené v rozdílové tabulce k § 27 
není zřejmé, zda jsou v tabulce vykázána všechna ustanovení 
implementačního rázu.  Rozdílová tabulka tak nemá dostatečnou 
vypovídací hodnotu. 

 
 
 
 
 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
OKOM s vypořádáním souhlasí. 
 

 K Čl. I bodu 12 (§ 12 odst. 4 písm. b) a odst. 5): 
Upozorňujeme, že slova Česká obchodní inspekce nejsou ve správném 
tvaru, správně by mělo být uvedeno „Českou obchodní inspekci“, jak 
ostatně uvádí i platné znění. 

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. 

 K Čl. I bodu 14 (§ 13 odst. 2 písm. i): 

Zde jde navrhovaná úprava nad rámec požadavků čl. 10 odst. 2 směrnice 
2013/29/EU, který požaduje uvedení roku výroby pouze u vybraných kategorií 
zábavní pyrotechniky. Z návětí dotčeného ustanovení směrnice by se však dalo 
ze slova „alespoň“ dovodit, že směrnicí zde požadované údaje jsou údaji 
minimálními, a proto si je členský stát může rozšířit, obzvlášť, bude-li důvodem 
pro takové rozšíření ochrana bezpečnosti a zdraví občanů takového státu. Věcně 
proti úpravě jako takové tedy nic nenamítáme, je však potřeba, aby se 
k uvedenému předkladatel vyjádřil v důvodové zprávě (viz rovněž pravidla o 
tzv. goldplatingu, čl. 24a Metodických pokynů). Rovněž je potřeba, aby se 
předkladatel vyjádřil, zda případným námitkám vůči příliš přísné úpravě hodlá 
předejít prostřednictvím provedení notifikace navrhovaného předpisu Evropské 
komisi podle směrnice 2015/1535 (viz část třetí, Čl. IV. návrhu). 

 

Vysvětleno 
 
Navrhovaná úprava § 13 odst. 2 písm. i) byla z 
návrhu vypuštěna. 
 
 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
OKOM s vypořádáním souhlasí. 

 K Čl. I bodu 32 (§ 22 odst. 5): 
Směrnice v případě distributorových povinností v čl. 13 odst. 5 povinnost 
dodat informace v jazyce, kterému vnitrostátní orgán dozoru rozumí, 
neobsahuje. Žádáme o objasnění, o co předkladatel opírá navrhovanou 
úpravu, podle které bude zavedena povinnost předkládat informace 

Vysvětleno 
 
Původní navrhovaná úprava znění § 22 odst. 5 
byla vypuštěna.  
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kontrolnímu orgánu v českém jazyce. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Vyjádření připomínkového místa 
 
OKOM s vypořádáním souhlasí. 
 

 K Čl. I bodu 33 (§ 25 odst. 2): 
Není zřejmé, zda je slovo „pouze“ na správném místě ve větě, neboť 
takto by se omezovala možnost PO a podnikajících FO prodávat 
pyrotechnické výrobky jen na výrobky potenciálně více nebezpečných 
kategorií F4, T2 a P2. Máme pochybnosti, zda nebylo spíše 
předkladatelovým záměrem toto slovo uvést až za zkratkou „P2“. 
Doporučujeme prověřit. 
 

Akceptováno 
 
Ustanovení upraveno tak, aby bylo zcela 
zřejmé, že PO a podnikající FO mohou 
prodávat pyrotechnické výrobky kat. F4, T2, 
P2 pouze za podmínek, které jsou uvedeny v § 
25 odst. 1 (tedy slovo „pouze“) bylo přesunuto 
za slovo „P2“. 
 
 

 K Čl. I bodu 33 (§ 27): 
Podle přiložené rozdílové tabulky je v § 27 mj. prováděna transpozice čl. 
4 odst. 3 směrnice 2013/29/EU. Podle našeho názoru mají ale tato dvě 
ustanovení pouze velmi volný vztah, doporučujeme tedy čl. 4 odst. 3 
vůči § 27 nevykazovat.  
 
Naopak se jeví, že v § 27 návrhu je alespoň v některých odstavcích 
transponován čl. 13 odst. 3 směrnice 2013/29/EU, který stanoví 
obdobnou povinnost jako čl. 12 odst. 5, avšak distributorovi. Požadujeme 
vyjasnit. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. 
 
 
 
Jako transpoziční jsou nyní vykazovány čl. 12 
odst. 5 a 13 odst. 3, přičemž těmto 
ustanovením směrnice 2013/29/EU odpovídá § 
26 a 27 zákona o pyrotechnice, ve znění 
navrhované novely (jedná se o stejný rozsah 
transpozice, jako u stávajícího zákona). 

 K Čl. I bodu 33 (§ 30a): 
§ 30a je dle našeho názoru transpoziční vůči čl. 4 odst. 3 směrnice 
2013/29/EU. Nutno vyjasnit a případně upravit výkaznictví. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. 

 K Čl. I bodu 33 (§ 33 odst. 2): 
Pokud bylo cílem novely sjednotit terminologii podle jazykové korektury 

Akceptováno 
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směrnice 2013/29/EU, upozorňujeme, že v druhé větě tohoto ustanovení 
se stále používá slovo „druh“, které se na jiných místech návrhu 
zaměňuje za slovo „typ“ právě na základě provedené opravy české 
jazykové verze směrnice. Je potřeba text předpisu sjednotit podle opravy 
české jazykové verze. 

Upraveno dle připomínky. 

 K Čl. I bodu 34 (§ 35a): 
Tímto ustanovením zřejmě dochází k transpozici čl. 4 odst. 4 směrnice 
(výjimka pro výrobky vyrobené za účelem výzkumu, vývoje a zkoušení, 
které nesplňují požadavky směrnice), což ale z návrhu není seznatelné. 
Nutno doplnit výkaznictví. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. 

 K Čl. I bodu 42 (§ 37 odst. 4): 
Dáváme ke zvážení, zda by nemělo povinnou součástí příloh k žádosti 
být také osvědčení (nebo jiný vydávaný doklad) o úspěšném složení 
zkoušky podle § 38 zákona. Není totiž jednoznačné, zda bude ČBÚ mít 
přístup k datům výsledků zkoušek prováděných Českým úřadem pro 
zkoušení zbraní a střeliva (byť jsou zkoušky prováděny ve spolupráci 
s ČBÚ). 
Dále není jasné, co se míní „příbuzným oborem“ (termín je uveden již 
v odst. 2). 
 
Návrh se nám také nejeví dostatečně provázán se zákonem o Rejstříku 
trestů, který v určitých případech umožňuje vydávání výpisu z Rejstříku 
trestů s přílohou občanům členských států EU nebo osobám, které mají 
nebo měly v jiném členském státě EU bydliště. Zároveň není jasné, jak 
se v případě českých občanů ČBÚ dozví o případných odsouzeních 
v jiných státech, a to zejména těch mimo EU.  
 
Poslední zde uvedená připomínka je zásadní. 
 
 
 
 

Vysvětleno 
 
ČBÚ má zcela jednoznačně přístup k 
uváděným informacím, neboť členem zkušební 
komise, a to předsedou této komise, je 
zástupce ČBÚ (§ 38 odst. 1). 
 
Požadavek na praxi v oboru nebo příbuzném 
oboru byl odstraněn. 
 
 
Otázka Rejstříku trestů je nově více upravena v 
§ 37 odst. 3 
 
Pokud jde o odsouzení občanů ČR v jiných 
státech, vychází se z § 10 odst. 4 zákona o 
Rejstříku trestů, který tuto problematiku řeší.  
 
 
 
Vyjádření připomínkového místa 
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K Čl. I bodu 50 (§ 39 odst. 6): 
Opravdu má být posuzujícím lékařem v případech osob 
v zaměstnaneckém nebo obdobném vztahu vždy poskytovatel v oboru 
pracovního lékařství? Nemělo by tomu tak být pouze v případech, kdy je 
žádáno o vydání osvědčení v souvislosti s tímto zaměstnaneckým nebo 
obdobným poměrem? 

 
OKOM s vypořádáním souhlasí. 
 
Akceptováno 
 
Odst. 6 z návrhu zákona odstraněn.  

 K Čl. I bodu 72 (§ 63 a n.): 
1. U těch ustanovení, která stanoví výši pokut (např. § 63 odst. 2 a 
3), žádáme vynechat podtržení, neboť konkrétní výši sankčních opatření 
právo EU nestanoví a takové výkaznictví je pak zavádějící. 
 
Tato připomínka je zásadní. 
 
2. Doporučujeme prověřit správnost označení hlavy, jíž se dle 
přiloženého platného znění mění hlava XIV na hlavu IX, kterou ale 
zákon již obsahuje (odborná způsobilost). 
 
 
Závěr: 
Návrh zákona bude po vypořádání zásadních připomínek možno 
hodnotit jako s právem EU slučitelný. 
Doporučujeme předkladateli zvážit také zapracování doporučujících 
připomínek. Formální náležitosti návrhu by měly být upraveny. 

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. 
 
 
 
 
Upraveno na Hlavu XIV. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

8. K části první čl. I bodu 33 (§ 25 odst. 2) 
Upozorňujeme na rozpor mezi navrhovanou textací ustanovení a zvláštní 
částí důvodové zprávy. Z návrhu vyplývá, že právnická nebo podnikající 
fyzická osoba jiná než hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou 
způsobilostí (je zbytečné uvádět adjektivum „fyzická“, osoba s odbornou 
způsobilostí je vždy FO) nemohou prodávat žádné jiné pyrotechnické 
výrobky než kategorie F4, T2 nebo P2. Podle důvodové zprávy však tyto 

Akceptováno 
 
Na základě připomínky byl upraven odst. 2 
následovně: 
 
Právnická nebo podnikající fyzická osoba 
jiná než hospodářský subjekt nebo osoba 

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



Stránka 40 (celkem 68) 

subjekty mohou prodávat i všechny ostatní pyrotechnické výrobky, a to 
aniž by musely splňovat podmínky podle § 25 odst. 1. Požadujeme proto, 
aby předkladatel vyjasnil, jak má ustanovení správně znít a doplnil k 
němu odpovídající zdůvodnění. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

s odbornou způsobilostí mohou prodávat 
pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 
nebo P2 pouze za podmínek uvedených 
v odstavci 1. 
 
Nově navržené znění lépe vystihuje původní 
záměr, že PO a podnikající FO mohou 
prodávat jakékoliv pyrotechnické výrobky, 
pouze pokud prodávají pyrotechnické výrobky 
kat. F4, T2, P2 musí dodržet podmínky v odst. 
1. 
 
 

 10. K části první čl. I bodu 33 (§ 27 a 29) 
Požadujeme doplnit zdůvodnění vypuštění osoby s odbornou 
způsobilostí. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno.  
 
Na základě připomínek byla upravena otázka 
přechovávání pyrotechnických výrobků.  
 
Podle stávajícího zákona o pyrotechnice se za 
osobu s odbornou způsobilostí považuje jak 
fyzická osoba (§ 36 odst. 1) tak podnikající 
fyzická osoba a osoba právnická, která zachází 
s pyrotechnickými výrobky prostřednictvím 
fyzické osoby s odbornou způsobilostí (§ 36 
odst. 2). Podle zákona o pyrotechnice, ve znění 
navrhované novely se však za osobu s 
odbornou způsobilostí považuje pouze fyzická 
osoba (§ 36 odst. 1 zákona o pyrotechnice, ve 
znění navrhované novely). Naopak právnická 
nebo podnikající fyzická osoba již nemůže být 
osobou s odbornou způsobilostí. Stávající 
zákon o pyrotechnice v případě požadavků na 
skladování cílí především na osoby s odbornou 
způsobilostí podle § 36 odst. 2, tedy na 
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právnické a podnikající fyzické osob.  
 
Na základě připomínek v připomínkovém 
řízení byl přepracován původní návrh ohledně 
skladování pyrotechnických výrobků (nyní 
nově označovaného pouze jako přechovávání).  
 
Osoba s odbornou způsobilostí (tedy fyzická 
osoba) bude mít obecnou povinnost 
přechovávat pyrotechnické výrobky dle 
požadavků v navrhovaném § 26 a dále na 
základě navrhovaného § 26a odst. 2 bude mít 
další povinnosti, pokud bude přechovávat 
pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo 
P2. Porušením povinností při přechovávání 
pyrotechnických výrobků kategorie F4, T2 
nebo P2 se osoba s odbornou způsobilostí 
dopustí přestupku, kterému pak odpovídá 
příslušná sankce. Pokud jde o povinnosti 
uvedené v navrhovaném § 26 v případě jiných 
kategorií pyrotechnických výrobků, než jsou 
pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo 
P2, jejich porušení není přestupkem, neboť 
není reálně možné u fyzických osob 
kontrolovat, jakým způsobem skladují 
pyrotechnické výrobky, které jsou volně 
dostupné. 
 
 

 22. K části první čl. I bodu 72 [§ 63 odst. 1 písm. e)] 
Požadujeme, aby předkladatel vysvětlil důvodnost takto formulované 
skutkové podstaty, jelikož § 28 se netýká pouze uvedených kategorií 
pyrotechnických výrobků a nevztahuje se na fyzické osoby. 
 

Akceptováno 
 
Uvedený přestupek byl ypuštěn. Na základě 
připomínek byla úprava přechovávání 
pyrotechnických výrobků upravena a v 
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Tato připomínka je zásadní. souvislosti s tím i skutkové podstaty přestupků. 
Nově přestupek fyzické osoby ohledně 
přechovávání je upraven v § 63 odst. 1 písm. 
d) 

 27. K části první čl. I bodu 72 [§ 63a odst. 1 písm. d) až f)] 
Požadujeme vysvětlit, z jakého důvodu se předkladatel domnívá, že za 
porušení povinností podle § 27 odpovídá osoba s odbornou způsobilostí, 
když byla tato z předmětného paragrafu návrhem vypuštěna.  
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Uvedený přestupek vypuštěn. Na základě 
připomínek byla úprava přechovávání 
pyrotechnických výrobků upravena a v 
souvislosti s tím i skutkové podstaty přestupků. 
Nově přestupky fyzické osoby s odbornou 
způsobilostí jsou upraveny v § 63 odst. 2 písm. 
c). 

 28. K části první čl. I bodu 72 [§ 63a odst. 1 písm. m), § 64 odst. 1 
písm. w) a § 64 odst. 3 písm. h)] 
Požadujeme vypustit tyto skutkové podstaty, neboť povinnost podle § 
33b odst. 4 byla návrhem vypuštěna. 
 
Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. 
 
 
 
 

 30. K části první čl. I bodu 72 [§ 64 odst. 1 písm. n) a o)] 
Požadujeme vypustit tyto skutkové podstaty, neboť povinnosti podle § 
30a se vztahují pouze na hospodářský subjekt. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Vysvětleno 
 
Ustanovení § 30a upraveno tak, aby se týkalo 
nejen hospodářských subjektů ale i ostatních 
PO a podnikajících FO. Nyní se jedná o 
přestupky uvedené v § 64 odst. 1 písm. e) a f). 
 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
Ministerstvo spravedlnosti s vypořádáním 
souhlasí. 
 

 34. K části první čl. I bodu 72 [§ 64 odst. 2 písm. j)] Akceptováno 
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Požadujeme vypustit tuto skutkovou podstatu, neboť povinnost podle § 
16 odst. 4 byla návrhem vypuštěna. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

 
Upraveno dle připomínky. 

 37. K části první čl. I bodu 72 (§ 64 odst. 5 a 6) 
Požadujeme doplnit chybějící skutkové podstaty odpovídající 
povinnostem dle § 20 odst. 4 (dovozce) a § 22 odst. 4 (distributor). 
 
Tato připomínka je zásadní.  

Akceptováno 
 
V § 64 odst. 4 písm. f) uveden následující 
přestupek: 
 
v rozporu s § 20 dost. 4 uvede pyrotechnický 
výrobek na trh nebo neinformuje výrobce a 
příslušný kontrolní orgán, 
 
V případě distributora MSp uvedlo jako 
chybějící skutkovou podstatu odpovídající 
povinnosti podle § 22 odst. 4. Zde uvádíme, že 
odpovídající skutková podstata byla k tomuto 
ustanovení v návrhu zákona uvedena, a to v § 
64 odst. 6 písm. c), kde však bylo nesprávně 
uvedeno, že se jedná o přestupek v rozporu s § 
22 odst. 3 namísto § 22 odst. 4. Tato chyba již 
byla opravena. MSp tak ve své připomínce 
mělo na mysli chybějící skutkovou podstatu 
odpovídající § 22 odst. 3, která svým obsahem 
odpovídá povinnosti dovozce v § 20 odst. 4.  
 
V § 64 odst. 5 písm. c) uveden následující 
přestupek: 
v rozporu s § 22 odst. 3 dodá pyrotechnický 
výrobek na trh nebo neinformuje výrobce 
nebo dovozce a příslušný kontrolní orgán o 
možném riziku, 
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 42. K části první čl. II bodu 1 

Vzhledem k tomu, že novela nemá samostatnou normativní existenci, 
požadujeme nahradit slova „způsobilosti podle tohoto zákona“ slovy 
„způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky podle zákona č. 
206/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto 
zákona“. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Ve vazbě na připomínky Českého báňského 
úřadu bylo přechodné ustanovení upraveno 
následovně: 
 
Osvědčení o odborné způsobilosti pro 
zacházení s pyrotechnickými výrobky a 
osvědčení prokazující odbornou způsobilost 
pro zacházení s pyrotechnickými výrobky 
kategorie T2 a F4 vydaná podle 
dosavadních právních předpisů přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona se považují 
za osvědčení o odborné způsobilosti podle 
zákona č. 206/2015 Sb., ve znění účinném 
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s 
tím, že jejich platnost uplyne prvním dnem 
šestého kalendářního roku po předložení 
lékařského posudku podle § 37 odst. 1 
zákona č. 206/2015 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.  
 
 

 46. Nad rámec návrhu  
Vzhledem k tomu, že problematika pyrotechnických výrobků je 
stěžejním předmětem úpravy předkládaného návrhu zákona, navrhujeme 
nad rámec, nicméně stále v návaznosti na upravovanou problematiku, 
změnit rovněž zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím 
vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to takto: 
 
Změna zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v 

Akceptováno 
 
Upraveno dle připomínky. 
 
 
 
 

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



Stránka 45 (celkem 68) 

právních vztazích: 
V § 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 
202/2002 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 359/2005, zákona č. 
22/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 51/2016 Sb., se za slova 
„a výbušninami,“ vkládají slova „s pyrotechnickými výrobky, pokud je 
pro zacházení s nimi potřebná odborná způsobilost96),“. 
Poznámka pod čarou č. 96 zní:  
„96) § 36 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a 
zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice).“. 
 
Změna zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení: 
V § 9 odst. 3 písm. d) zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění 
majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění 
zákona č. 86/2015 Sb., se za slova „a výbušnin,“ vkládají slova 
„pyrotechnických výrobků, pokud je pro zacházení s nimi potřebná 
odborná způsobilost,“. 
 
V obou těchto případech považujeme za vhodné, aby pyrotechnické 
výrobky vyšší úrovně nebezpečnosti (pyrotechnické výrobky kategorie 
F4, T2 a P2) spadaly do stejného režimu zacházení, jako je tomu v 
případě zbraní, střeliva, munice či výbušnin, tedy aby pro hospodaření s 
nimi byla příslušná policie [§ 11 odst. 1 písm. e) zákona č. 219/2000 
Sb.], resp. aby policie zajišťovala správu těchto pyrotechnických 
výrobků, budou-li zajištěny [§ 9 odst. 3 písm. d) zákona č. 273/2003 
Sb.]. 
 
Tato připomínka je zásadní. 

ÚVČR - KML Připomínky k Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 
(ZZ RIA) 
1. Žádáme o doplnění shrnutí ZZ RIA, které se zpracovává pro návrhy 
zákonů pro účely předložení materiálu k projednání vládě. Šablona 
shrnutí je součástí přílohy č. 3. Obecných zásad RIA. 

Akceptováno 
 
Shrnutí RIA doplněno. 
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Tato připomínka je zásadní      
Ministerstvo 
životního prostředí 

(1) Zásadní připomínky: 
1) Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) neobsahuje 

Shrnutí závěrečné zprávy RIA dle přílohy č. 3 Obecných zásad pro 
hodnocení dopadů regulace (RIA). 

 
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
 
Shrnutí RIA doplněno. 
 
 

Ministerstvo 
financí 

1) Návrh zákona převádí kontrolní činnost z Českého úřadu pro 
zkoušení zbraní a střeliva na Českou obchodní inspekci. Požadujeme do 
všech relevantních částí materiálu jednoznačně uvést, že s navrženou 
právní úpravou nejsou a nebudou spojeny žádné požadavky na navýšení 
personálních kapacit a prostředků na platy a případná personální potřeba 
bude řešena v rámci stávajícího limitu počtu míst a objemu prostředků na 
platy. Bez této deklarace nemůžeme s materiálem souhlasit.  
 
Tato připomínka je zásadní.      

Akceptováno 
 
Materiál doplněn dle připomínky. Důvodová 
zpráva byla doplněna v obecné části v části F) 
a RIA ve shrnutí závěrečné zprávy z RIA v 
bodě 3.1.  
 
 

KZPS 
(Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů) 

I. K jednotlivým ustanovením 
 
1) k bodu 4 v navrženém znění: 
V § 3 písmeno u) zní: 
„u) zacházením s pyrotechnickými výrobky jejich používání, 
přechovávání, vystavováni, opatřování a manipulace s nimi, 
 

Žádáme pojem "zacházení" rozdělit na "zacházení " (prosté) 
a "kvalifikované zacházení". Jako dělící rovinu navrhujeme stav, 
kdy nebude/bude docházet k porušení integrity přepravního nebo 
distribučního obalu pyrotechniky.  Považujeme za velmi nevhodné, 
aby byly po řidiči přepravní služby, nebo po skladníkovi požadovány 
kvalifikační předpoklady odpalovače ohňostrojů. Obdobným, dle 
nás velmi vhodným, způsobem je řešena v zákoně 119/2002 Sb. 
problematika munice a muničních licencí. 

 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
Právní předpisy týkající se uvedené oblasti 
neznají pojmy prostého nebo kvalifikovaného 
zacházení, protože se zachází s výbušnými 
předměty třídy 1. Řidič, který přepravuje 
výbušné předměty, má školení ADR pro 
přepravu třídy 1, a on nezachází a 
nemanipuluje se zbožím. Za správné zabalení a 
naložení odpovídá odesílatel (výrobce), řidič 
pouze provede kontrolu a převezme přepravní 
dokumenty. Rovněž při vyložení zboží řidič 
neprovádí fyzicky vykládku. 
V případě, že je přepravní obal porušený, řidič 
musí odmítnout nakládku a přepravu, zboží se 
může přepravovat jenom v neporušených 
obalech. 
 

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



Stránka 47 (celkem 68) 

Skladník manipuluje jak se zabalenými 
výrobky, tak i s nezabalenými, protože když je 
v obalu několik výrobků např., petardy kat. F4, 
pak při prodeji vybere z obalu několik kusů, 
takže přímo manipuluje s výrobkem. 
Pokud si dovozce najme např. studenty na 
vyložení kontejneru s výrobky kat. F4, T2 
nebo P2, studenti mnohdy ani nevědí, s jakými 
nebezpečnými věcmi manipulují. 
 
Výroba pyrotechnických výrobků se řídí 
předpisy pro výrobu výbušnin, takže nelze 
srovnávat výrobu s manipulací s 
pyrotechnickými výrobky. Ve výrobě jsou 
všichni pracovníci školeni, např. prochází 
základním pyrotechnickým kurzem nebo 
dalšími školeními a jsou to vždy poučené 
osoby. 
 
 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
KZPS nesouhlasí s poskytnutým vysvětlením. 
a na akceptování připomínky trvá.  Jak je již 
uvedeno v odůvodnění připomínky (i včetně 
odkazu na obdobnou právní úpravu u munice), 
je třeba odbornou způsobilost odstupňovat, 
neboť  velká část osob "nakládajících " s 
pyrotechnickými výroby nepotřebuje 
nepotřebuje kvalifikaci opravňující odpalování 
pyrotechniky, ale důležité pro jejich práci je 
kromě proškolení hledisko spolehlivosti a 
bezúhonnosti.  Z pohledu podnikatele je trvání 
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na jednostupňové odborné způsobilosti, bez 
rozlišení jakým způsobem daná osoba  s 
pyrotechnikou nakládá  mrháním prostředků. 
 
Vyjádření MPO 
 
Připomínka byla projednána na jednání s 
KZPS dne 27. 11. 2019. KZPS vysvětlení 
MPO akceptovalo a na své připomínce k 
navrhovanému zákona nadále netrvá. 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
KZPS s vypořádáním souhlasí. 
 

 2) Návrh nového novelizačního bodu k současnému textu § 5, odst. 4 a v 
kontextu s návrhem znění § 64, odst. 2, písm. d) 

Žádáme přesné dodefinování pojmu "široká veřejnost".  Má-
li zákon ambice jakékoliv jednání sankcionovat, musí být jasně 
stanoveno, jaké jednání je v rámci zákona a jaké je excesní. Pokud 
nedojde k dodefinování pojmu, požadujeme vypuštění  
navrhovaného ust. § 64, odst. 2, písm. d). 

 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno  
 
Pojem „široká veřejnost“ odpovídá 
terminologii směrnice a v současné aplikační 
praxi nepřináší problémy. Rovněž se tento 
pojem vyskytuje v právních předpisech ČR. 
 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
KZPS nesouhlasí s vysvětlením a na 
připomínce trvá. Pojem "široká veřejnost" , 
pokud se vyskytuje v textech s vazbou na 
legislativu nemá jednotný význam. Chce li 
předkladatel tento pojem použít v tomto 
zákoně, je třeba aby jej přímo v zákoně 
definoval, nebo , pokud je pro něj tato definice 
obtížná, může zvolit opačný postup a definovat 
ty subjekty, které mohou uvedené výrobky 
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nabývat, příp. s jakými podmínkami. 
 
Vyjádření MPO 
 
Připomínka byla projednána na jednání s 
KZPS dne 27. 11. 2019. KZPS vysvětlení 
MPO akceptovalo a v rámci připomínkového 
řízení na připomínce netrvá. 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
KZPS s vypořádáním souhlasí. 
 
 

 3) k bodu 8 v navrženém znění: 
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“. 

Žádáme, aby předkladatel zakomponoval do podmínek pro 
zpřístupňování pyrotechniky kromě stanovení minimální věkové 
hranice také otázku svéprávnosti. 

 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno  
 
Jedná se o požadavek nad rámec směrnice, 
velmi obtížně vymahatelné, nerealizovatelné, 
dopad by mohl být do omezení volného 
pohybu. 
 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
Podmínka svéprávnosti  pro nabývání 
předmětů, které se mohou stát za určitých 
podmínek nebezpečné je v naší legislativě 
obvyklá (např. § 15, odst. 1 zák. 119/2002 Sb. 
pokud jde o nabývání zbraní kategorie D).  Je v 
zájmu bezpečnosti celé společnosti, aby byl 
odepřen přístup k předmětům, které mohou 
usnadnit spáchání t.č. (např. žhářství) osobám 
(duševně) nezpůsobilým. Přístup předladatele 
je zarážející a nepochopitelný, když zapovídá 
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přístup k těmto předmětům dětem, ale ne 
duševně nezpůsobilým osobám, které jsou v 
důsledcích svého chování často nebezpečnější 
než děti. KZPS na připomínce TRVÁ! 
 
Vyjádření MPO 
 
Připomínka byla projednána na jednání s 
KZPS dne 27. 11. 2019. KZPS vysvětlení 
MPO akceptovalo a v rámci připomínkového 
řízení na připomínce netrvá. 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
KZPS s vypořádáním souhlasí. 
 
 

 4) k bodu 33, návrh znění §§ 24 až 26, § 30, § 31, § 64, odst. 1, písm. e), 
f), m), p), q), x), § 64, odst. 2, písm. n),o),w),z),  
 

Žádáme přeformulování pojmů "prostřednictvím odborně 
způsobilé osoby", které je vágní a nemá oporu v právním pořádku 
České republiky.  Pojem by navíc mohl být vykládán tak, že 
hospodářský subjekt (právnická osoba či fyzická osoba podnikající) 
nemůže vstupovat do právních vztahů a že tak činí pouze nositel 
oprávnění - fyzická osoba. To pochopitelně není možné. 

 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno   
 
 
Do právních vztahů dle zákona o pyrotechnice 
ve znění navrhovaného zákona bude vstupovat 
právě hospodářský subjekt (nebo jiná 
právnická nebo podnikající fyzická osoba). 
Pouze činnosti s pyrotechnickými výrobky kat. 
F4, T2, P2, pro něž se vyžaduje odborné 
způsobilosti, bude moci vykonávat fyzická 
osoba, která je držitelem osvědčení o odborné 
způsobilosti (např. manipulace s tímto 
výrobkem ve skladu). Pojem „prostřednictvím 
odborně způsobilé osoby“ se nám jako 
problematický nejeví. Rovněž v současné době 
účinném znění zákona o pyrotechnice se 
obdobný pojem používá. Jeho smyslem je říct, 
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jak je již výše uvedeno, že některé činnosti 
může hospodářský subjekt vykonávat pouze 
prostřednictvím této osoby a nikoliv osoby, 
která odborně způsobilá není. 
 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
KZPS na připomínce trvá.  Pojem 
"prostřednictvím způsobilé osoby " je 
zavádějící. Zákon by měl znát ( a mít pravidla)  
"způsobilou" právnickou osobu (např. licence), 
která bude mít v zaměstnaneckém, členském 
nebo obdobném poměru   fyzickou osobu s 
odbornou způsobilostí, která pak ponese 
příslušnou odpovědnost. (obdoba -  zbrojní 
licence, zbrojíř, držitel ZP ve smyslu zák. 
119/2002 Sb.) 
 
 
Vyjádření MPO 
 
Připomínka byla projednána na jednání s 
KZPS dne 27. 11. 2019. KZPS vysvětlení 
MPO akceptovalo a v rámci připomínkového 
řízení na připomínce netrvá. 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
KZPS s vypořádáním souhlasí. 
 

 V návrhu není uvedeno ustanovení, ve kterém by byl prodej 
pyrotechnických výrobků zakázán dětem do 15 let věku v 
prodejnách. Hospodářský subjekt je podle  

Vysvětleno 
 
Subjekt prodávající pyrotechnické výrobky je 
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§ 25 odst. 1 písm. d) omezen věkem pro prodej. Navíc hospodářský 
subjekt je jen výrobce, dovozce a distributor (nikoliv prodejce). 
Z toho plyne, že právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, 
jiná než hospodářský subjekt nebo fyzická osoba s odbornou 
způsobilostí, může prodávat v prodejnách pyrotechnické výrobky 
(kromě F4, T2, P2) dětem, ale nesmí je prodávat dětem přes internet. 

 
Tato připomínka je zásadní. 

distributorem, což plyne z definice v § 3 písm. 
j).  
 
Pokud by však pyrotechnické výrobky kat. F4, 
T2, P2 prodávala osoba, kterou nelze podřadit 
pod pojem distributor, případně pod pojem 
hospodářský subjekt, má podle navrhovaného 
§ 25 odst. 2 povinnost prodávat tyto 
pyrotechnické výrobky za podmínek 
uvedených v § 25 odst. 1, a rovněž je 
prodávající povinen dodržet navrhovaný § 24 
odst. 2 (původně § 25 odst. 4), dle kterého tyto 
výrobky může prodat pouze osobě s odbornou 
způsobilostí, a to bez ohledu na to, zda k 
prodeji dochází v prodejně nebo 
prostřednictvím internetu. 
 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
KZPS s vypořádáním souhlasí. 
 
 
 

 5) k bodu 33 k návrhu znění § 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.“. 

Žádáme sjednocení a vyjasnění terminologie (manipulace, 
zacházení).   
V kontextu s připomínkou uvedenou jako 1) navrhujeme rozdělení 

Vysvětleno  
 
Manipulace je podskupinou pojmu zacházení, 
viz vysvětlení pojmů v § 3 písm. u) 
 
I pyrotechnický výrobek se může iniciovat, i 
když je v obalu, poškozený obal se nesmí 
přepravovat; požadavek se týká „těžké“ 
pyrotechniky, v zájmu ochrany zdraví, života, 
majetku, bezpečnosti nelze zmírnit. 

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



Stránka 53 (celkem 68) 

"kvalifikovanosti" odborně způsobilých osob do dvou kategorií.  Pro 
prostou "manipulaci" (tedy činnosti, kdy nedojde k poškození 
integrity přepravního nebo distribučního obalu) postačí "základní" 
kvalifikace... 

 
Tato připomínka je zásadní 

 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
KZPS: viz text (vyjádření)  k bodu 4. návrhu 
(první v pořadí). 
 
Vyjádření MPO 
 
Připomínka byla projednána na jednání s 
KZPS dne 27. 11. 2019. KZPS vysvětlení 
MPO akceptovalo a v rámci připomínkového 
řízení na připomínce netrvá. 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
KZPS s vypořádáním souhlasí. 
 
 

 6) k bodu 33 k návrhu znění § 38 odst. 3 poslední věta: 
Žádáme zvýšit počet minimálně přihlášených uchazečů na tři, a to 
z důvodů ekonomické, časové i pracovní zátěže úřadů podílejících se na 
školení a závěrečných zkouškách (ČÚZZS a ČBÚ). 
 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno  
Nelze z důvodu nedostatečného počtu 
přihlášených uchazečů bránit podnikání (toho, 
který se již přihlásil a musel by „čekat“, až se 
sejdou další přihlášky). Navrhovaná úprava 
zajišťuje, že minimálně jednou za rok se 
školení bude konat, přihlásí-li se alespoň jeden 
uchazeč. 
 
 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
KZPS s vypořádáním souhlasí. 
 

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



Stránka 54 (celkem 68) 

 
 

 7) k bodu 72, k návrhu znění § 63, odst. 1, písm. a) 
a) v rozporu s § 12 odst. 5 jako dědic výrobce nebo dovozce nepřevede 
na oznamující orgán záznamy podle § 12 odst. 3, 
Navržené znění žádáme upravit takto: 
a) v rozporu s § 12 odst. 5 jako dědic výrobce nebo dovozce 
nepřevede na oznamující orgán záznamy podle § 12 odst. 3, pokud 
jsou tyto záznamy součástí pozůstalosti. 
Odůvodnění: nelze postihovat dědice za jednání zůstavitele, které 
dědic nemůže nijak ovlivnit a ke kterému došlo v minulosti.  
Přestupek je definován obecně jako zaviněné jednání ! 
 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
Doplněn § 12 odst. 5 o „…, pokud jsou tyto 
záznamy součástí pozůstalosti“. 
 
Přestupek není potřeba doplňovat, neboť o něj 
se jedná pouze v případě, že záznamy nebyly 
převedeny podle § 12 odst. 5, tzn., musí být 
splněny podmínky § 12 odst. 5 (v případě 
smrti, do dvou měsíců, pokud jsou záznamy 
součástí pozůstalosti atd.). 
 
 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
KZPS s vypořádáním souhlasí. 
 
 

 8) k bodu 72, k návrhu znění § 64, odst. 8 
Navržené znění žádáme upravit takto:  

(8) Právní nástupce výrobce nebo dovozce oznámeného subjektu se 
dopustí přestupku tím, že nepřevede na oznámený subjekt 
oznamující orgán záznamy podle § 12 odst. 5., pokud má tyto 
záznamy k dispozici. 
Odůvodnění: nelze postihovat právního nástupce za jednání 
právního předchůdce, které právní nástupce nemůže nijak ovlivnit a 
ke kterému došlo v minulosti.  Přestupek je definován obecně  jako  
zaviněné jednání ! 

Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
Viz připomínka výše. 
 
 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
KZPS s vypořádáním souhlasí. 
 

 9) k návrhu části druhé Změna trestního zákona Čl. III ve znění: 
„Čl. III 

Vysvětleno 
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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“. 

 
Naléhavě žádáme vypuštění novelizačního bodu.  
Návrh nerespektuje zásadu subsidiarity trestního práva 

(ultima ratio). Návrh je bez dalších novelizačních bodů zákona 
(zejména příslušných přechodných   
ustanovení) ve zřejmém rozporu s Čl. 11 Listiny základních práv a 
svobod. 

Návrh je věcně chybný. Ustanovení § 279 odst. 3, písm. a) 
trestního zákona vymezuje kvalifikovanou skutkovou podstatu 
nedovoleného ozbrojování.  To znamená, že trestní postih za 
nakládání s pyrotechnikou by byl přísnější, než trestní postih za 
nedovolené nakládání se střelnými zbraněmi a střelivem.  Bude-li 
někdo "vyrábět" výbušninu z pyrotechniky, libovolné, ne jen v 
návrhu specifikované kategorie, § 279, zák. 40/2009 Sb. na tento 
případ pamatuje již nyní.  Nelze však kriminalizovat nakládání s 
pyrotechnikou tímto způsobem stejně, jako nejsou kriminalizováni 
zemědělci za nakládání s hnojivy na bázi dusičnanů, navíc, výbušnin 
z hnojiv lze vyrobit naprosto nesrovnatelně větší množství a s 
menšími náklady než "rozebíráním" pyrotechniky.  

 
Tato připomínka je zásadní 

Cílem navržené úpravy je zpřísnit postih 
protiprávního jednání v oblasti nakládání 
s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 
a F4, tj. s výrobky, které jsou obecně (i ze 
strany dalších států Evropské unie) 
považovány za vysoce nebezpečné a které svou 
nebezpečností odpovídají některým druhům 
výbušnin, jejichž neoprávněnou manipulaci lze 
prostředky trestního práva postihnout již dnes. 
Z hlediska ohrožení zájmů chráněných 
trestním zákonem se jedná (díky vlastnostem 
těchto látek) o látky srovnatelné 
s výbušninami. K novelizaci trestního 
zákoníku přistupujeme po zkušenostech jiných 
států, kde právě tyto druhy pyrotechnických 
výrobků jsou zneužívány ze strany 
organizovaného zločinu. Navrhované rozšíření 
trestněprávního postihu podle našeho názoru 
plně respektuje princip ultima ratio, kdy se 
ochrana poskytovaná prostředky práva 
správního nejeví jako účinná (blíže viz 
důvodová zpráva). 
Nová právní úprava se nevztahuje na veškeré 
pyrotechnické výrobky, ale pouze 
na pyrotechnické výrobky, se kterými i dnes 
může manipulovat a zacházet hospodářský 
subjekt jenom prostřednictvím osoby 
s odbornou způsobilostí; tj. prostřednictvím 
fyzické osoby, která má pro zacházení s těmito 
výrobky osvědčení; pokud hospodářský 
subjekt vědomě tuto povinnost neplní, zvyšuje 
riziko vzniku újmy na životě, zdraví či 
majetku.   
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Zařazení trestněprávního postihu 
neoprávněného nakládání s pyrotechnickými 
výrobky kategorie P2, T2 a F4 do § 279 odst. 3 
tr. zák.., kde je upraven také postih 
neoprávněného nakládání s výbušnou a 
hromadně účinnou zbraní, je namístě, a to 
zejména s ohledem ke skutečnosti, že se jedná 
o výrobky, které jsou obdobné povahy právě 
jako výbušniny.   
Ostatně i některé další státy Evropy 
kriminalizují neoprávněné nakládání 
s pyrotechnickými výrobky. Jako příklad lze 
uvést: 

• Spolková republika Německo – za určité 
formy manipulace, zacházení s výbušnými 
látkami (pyrotechnické výrobky jsou 
subkategorií výbušných látek) v rámci své 
podnikatelské činnosti bez odborné 
způsobilosti může být pachatel potrestán až 
třemi roky vězení či peněžitým trestem, 
stejný trest pachateli hrozí za dopravování 
těchto látek či jejich skladování v rámci své 
podnikatelské činnosti bez příslušného 
povolení, za přenechání manipulace s těmito 
látkami osobám, které k tomu nejsou 
oprávněny, či za nezajištění dostatečných 
bezpečnostních opatření aj.; 

• Polsko – řadu forem nakládání s 
pyrotechnickými výrobky lze trestněprávně 
postihovat; trestné je např. nabytí, 
přechovávání nebo užívání pyrotechnického 
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výrobku bez potřebného povolení, a to 
odnětím svobody až na tři léta; 

• Belgie – nedovolené nakládání s 
pyrotechnickými výrobky vyššího stupně 
nebezpečí – tedy s pyrotechnickými 
výrobky kategorie F4, T2 a P2 – je 
postihováno jak prostředky trestního, tak 
prostředky správního práva; 

• Bulharsko – jednání spočívající v 
nedovolené výrobě, obchodování, dovozu, 
vývozu a průvozu pyrotechnických výrobků 
v rozporu s právními předpisy nebo bez 
povolení či nad rámec příslušného povolení 
je trestněprávně postižitelné; trestní sazba je 
stanovena od 1 roku do 6 let. 

V této souvislosti je zapotřebí i upozornit na 
potřebu účinného vyšetřování, a to prostředky 
mezinárodní spolupráce.  Jak je uvedeno 
v důvodové zprávě, 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 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, zajišťování věcí, 
majetkových hodnot a majetku, bankovních 
účtu, listinných a věcných důkazů atd. 
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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 při řešení 
případů s cizím prvkem nedisponují, 
navrhovaný trestní postih nejzávažnějších 
případů nelegálního nakládání s nebezpečnými 
pyrotechnickými výrobky bude pro efektivní 
mezinárodní spolupráci přínosem. 
 
Pokud jde o otázku „chybějících přechodných 
ustanovení“ v souvislosti s neoprávněným 
nakládáním s pyrotechnickými výrobky 
kategorie P2, T2 a F4, je nutno upozornit na 
zásadu zákazu retroaktivity (viz čl. 40 odst. 6 
Listiny: Trestnost činu se posuzuje a trest se 
ukládá podle zákona účinného v době, kdy byl 
čin spáchán.). Trestněprávní 
postih za neoprávněné nakládání 
s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 
a F4 lze tedy uplatnit až za jednání, kterého se 
pachatel dopustí po nabytí účinnosti nové 
právní úpravy; za jednání, kterého se dopustí 
před nabytím účinnosti tohoto zákona, nelze 
trestněprávní odpovědnost podle nové právní 
úpravy uplatňovat. Z tohoto důvodu je úprava 
přechodných ustanovení nadbytečná.   
Připomínku k rozporu s čl. 11 Listiny 
nepovažujeme za relevantní (Listina připouští 
omezení vlastnického práva z důvodu ochrany 
práv druhých a ochrany veřejného zájmu, 
kterým je zejména ochrana lidského zdraví, 
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přírody a životního prostředí, je-li takové 
omezení stanoveno zákonem, sleduje-li 
legitimní cíl a přitom zachovává vztah 
přiměřenosti mezi omezením pro vlastníka a 
výhodou pro společnost jako celek; v souladu 
s tímto zákon o pyrotechnice stanoví podmínky 
pro nakládání s těmito druhy pyrotechniky, za 
porušení tohoto omezení jsou pak stanoveny 
správní sankce a nově i sankce trestní). 
 
 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
KZPS na připomínce TRVÁ.  Není 
akceptovatelné, jak je novela zák. 40/2009. Sb 
(§ 279, odst. 3) navržena. Hlavním rizikem 
není samotné neoprávněné nakládání s 
pyrotechnickým výrobkem (kat. P2, T2,F4), 
ale množství aktivních látek, které tyto 
předměty obsahují a které je možno buď 
úmyslně, nebo z nedbalosti či neznalosti 
inicovat tak, že dojde ke škodám na životech, 
zdraví nebo majetku. V praxi by přijetí návrhu, 
kromě negativ uvedených v odůvodnění 
připomínky došlo k situaci, že ten kdo by 
nakládal s nadměrným množstvím 
pyrotechniky nižší kategorie (která přirozeně 
bude obsahovat daleko větší množství 
aktivních látek) by byl beztrestní, oproti tomu, 
kdy by nakládal s minimem pyrotecniky 
uvedených kategorií  (P2, T2,F4). 
Odkazy na zahraniční právní úpravu v zemích 
kde obecná míra bezpečnosti a pocit bezpečí 
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občanů za stavem v České republice zaostává, 
je třeba spíše chápat jako příklad varovný, 
nehodný následování.  
Relevance odkazu KZPS  na rozpor mezi 
textem návrhu a čl.11 LZPS spočívá v 
naprostém ignorování odst. 4, čl. 11 LZPS 
předkladatelem. 
 
Vyjádření MPO 
 
Připomínka byla projednána na jednání s 
KZPS dne 27. 11. 2019. KZPS vysvětlení 
MPO akceptovalo a v rámci připomínkového 
řízení na připomínce netrvá. 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
KZPS s vypořádáním souhlasí. 
 
 

 10) K Příloze č. 2 bod 7.3.3. 
 Žádáme nahradit dikci „při skladování a použití za běžných, 
předvídatelných podmínek“ dikcí „Elektrické palníky musí být za 
běžných, předvídatelných podmínek skladování a použití chráněny 
elektromagnetickými poli.“ 
 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno  
 
Bylo by v rozporu se směrnicí, resp. 
požadavek jde nad její rámec. 
 
 
 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
Není důvod omezovat podmínky zajišťující 
bezpečnost na to, zda si tohoto rizika byl nebo 
nebyl vědom jakýsi bruselský úředník.  KZPS 
na připomínce trvá, náš zákon (v tomto 
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případě) není limitován  odbornou (ne)znalostí 
cizích subjektů. 
 
Vyjádření MPO 
 
Zákon upraven dle návrhu připomínkového 
místa. 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
KZPS s vypořádáním souhlasí. 
 

 11) K Příloze č. 3 
 Žádáme upravit nadpis prvního sloupce na „Druh 
pyrotechnického výrobku“ – tedy ponechat původní znění. „Typ 
pyrotechnického výrobku“ je nesprávné označení. Navíc se tato 
požadovaná úprava týká též návaznosti na Přílohu č. 1 „Základní 
vymezení druhů pyrotechnických výrobků“. 
 
Tato připomínka je zásadní 

Akceptováno 
 
Původní záměr provést novelu přílohu č. 3 byl 
vypuštěn. 
 
 

 12) Upozorňujeme na odlišné číslování v přílohách podle vnitrostátní 
úpravy a podle směrnice 2013/29/EU. Budou muset být pro účely 
certifikace uvedeny odkazy na Přílohu 2 podle zákona č. 206/2015 Sb. a 
na Přílohu I podle směrnice 2013/29/EU ?  
Navrhujeme přílohy sjednotit. 
 
Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
 
Číslování příloh je odlišné od příloh směrnic z 
důvodů požadavků komise Legislativní rady 
vlády při projednávání původního návrhu 
zákona o pyrotechnice. 
 
 
 
Vyjádření připomínkového místa 
 
KZPS s vypořádáním souhlasí. 
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ACPF (Asociation 
Czech Professional 
Fireworkers)  

1/ 

v §32 odst. 3 znovu navrhujeme zrušit slovo písemný  

(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. 

Odůvodnění: 

Obecní úřad a ani HZS nemá jakékoliv oprávnění či povinnost prověřovat 
písemný souhlas, kde tato informace pro obě organizace není vůbec 
důležitá. Tuto otázku řeší §32 odst.2 a 3, kde je jasně uvedeno, že 
hospodářský subjekt (realizátor ohňostroje) je povinen obecnímu úřadu 
podat písemnou formou ohlášení ohňostroje, kde musí být jasně uvedeno 
kde, kdy a jak dlouho se bude ohňostroj realizovat, a hlavně kdo ho bude 
provádět. Z toho vyplývá, že kdyby došlo k rozporu s majitelem 
pozemku, je realizátor ohňostroje vždy dohledatelný a lze mu uložit 
finanční postih, popř. náhradu škody, pokud tuto povinnost nesplnil. 
Mnohdy je i nereálné z časových či jiných důvodů zajistit v termínu 
písemný souhlas majitele pozemku, přičemž Nový občanský zákoník 
připouští jako formu smlouvy i ústní dohodu. 

Akceptováno 
 
(jedná se o § 33a odst. 2 zák. o pyrotechnice, 
ve znění navrhované novely) 
Upraveno dle připomínky s tím, že žadatel 
předloží i čestné prohlášení, že vlastník 
pozemku souhlasí. 
 
Nové znění: 
 
čestné prohlášení, že vlastník pozemku, na 
kterém má být ohňostrojná práce 
provedena, s provedením ohňostrojné práce.  
 
 
 
 

 2) v §32 odst. 2 je uvedena nová úprava: 
(2) Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí jsou 
povinny ohlásit provedení ohňostroje příslušnému obecnímu úřadu a 
příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, a to nejpozději 2 
pracovní dny před jeho provedením. 
Nový návrh úpravy navrhuje 2 dny změnit na 4 dny. Navrhujeme 
ponechat text v původním znění. 
Odůvodnění: 
Po dobu platnosti původního znění jsme neshledali žádný vzniklý 
problém, stav je vyhovující všem zúčastněným subjektům a nevidíme 
proč toto původní platné znění měnit, proto navrhujeme původní znění. 
Doba ohlášení 4 dny před provedením ohňostroje není adekvátní proti 

Akceptováno 
 
V zákoně o pyrotechnice budou ponechána 
povinnost ohlásit provedení ohňostroje 
nejpozději 2 pracovní dny před jeho 
provedením. 
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době ohlášení konání trhacích prací, která v tomto případě činí 24 hod 
před jejich provedením, a to se jedná o výbušniny!! - viz. 
Vyhláška č.72 ČBÚ § 36:Pokud není v rozhodnutí o povolení trhacích 
prací velkého rozsahu stanoveno jinak, oznámí organizace dobu odstřelu 
nejpozději 24 hodin předem……….. 

 3/ 
v §279 odst. 3 Trestního zákoníku je připraven návrh změny, kde přibývá 

dodatek anebo pyrotechnický výrobek, pokud je pro zacházení s 
ním potřebná odborná způsobilost, toto znění kategoricky 
požadujeme v návrhu zrušit. 

§ 279 
Nedovolené ozbrojování 
(1) Kdo bez povolení vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo 

přechovává střelnou zbraň nebo její hlavní části nebo díly nebo ve 
větším množství střelivo nebo zakázaný doplněk zbraně, bude 
potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo 
propadnutím věci. 

(2) Stejně bude potrestán, 
kdo uvede do střelbyschopného stavu znehodnocenou zbraň nebo na ní 

provede konstrukční změny směřující k jejímu uvedení do 
střelbyschopného stavu nebo na zbrani provede konstrukční změny 
směřující ke zvýšení její účinnosti, nebo 

kdo padělá, pozmění, zahlazuje nebo odstraňuje jedinečné označení 
střelné zbraně, které umožňuje její identifikaci. 

(3) Kdo bez povolení 
a) vyrobí, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává výbušninu v 

množství větším než malém v množství větším než malém 
výbušnin anebo pyrotechnický výrobek, pokud je pro 
zacházení s ním potřebná odborná způsobilost, zbraň hromadně 
účinnou nebo součástky, jichž je k užití takové zbraně nezbytně 
třeba, nebo 

b) hromadí, vyrábí nebo sobě nebo jinému opatřuje zbraně nebo ve 

Vysvětleno 
Cílem navržené úpravy je zpřísnit postih 
protiprávního jednání v oblasti nakládání 
s pyrotechnickými výrobky kategorie P2, T2 
a F4, tj. s výrobky, které jsou obecně (i ze 
strany dalších států Evropské unie) 
považovány za vysoce nebezpečné a které svou 
nebezpečností odpovídají některým druhům 
výbušnin, jejichž neoprávněnou manipulaci lze 
prostředky trestního práva postihnout již dnes. 
Z hlediska ohrožení zájmů chráněných 
trestním zákonem se jedná (díky vlastnostem 
těchto látek) o látky srovnatelné 
s výbušninami. K novelizaci trestního 
zákoníku přistupujeme po zkušenostech jiných 
států, kde právě tyto druhy pyrotechnických 
výrobků jsou zneužívány ze strany 
organizovaného zločinu. Navrhované rozšíření 
trestněprávního postihu podle našeho názoru 
plně respektuje princip ultima ratio, kdy se 
ochrana poskytovaná prostředky práva 
správního nejeví jako účinná (blíže viz 
důvodová zpráva). 
Nová právní úprava se nevztahuje na veškeré 
pyrotechnické výrobky, ale pouze 
na pyrotechnické výrobky, se kterými i dnes 
může manipulovat a zacházet hospodářský 
subjekt jenom prostřednictvím osoby 
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značném množství střelivo.  
bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let. 
(4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, 
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 3 jako člen organizované skupiny, 
b) spáchá-li takový čin ve větším rozsahu, nebo 
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného 

stavu. 
 
Odůvodnění: 
Nelze srovnávat pyrotechnický výrobek s výbušninou, zbraněmi či 

municí a už vůbec nelze požadovat za porušení zákonné povinnosti 
stejný trest, v tomto případě odnětí svobody, toto je zcela 
nepřípustné. 

Zákon ě. 206 tuto otázku ošetřil zcela jasnými pravidly, kde za jejich 
porušení hrozí danému subjektu velký finanční postih, což 
považujeme za dostatečné. 

Pokud tato navrhovaná změna postoupí, ptáme se, jak to bude s dalšími 
subjekty, jako jsou prodejci dusičnanových hnojiv, nebezpečných 
látek jako jsou např. syntetické barvy. Jmenované komponenty 
sami o sobě mohou být nebezpečné a to i v kombinaci s jinými 
látkami. 

Jak to bude s přepravou pyrotechnického výrobku, nebo manipulace ve 
skladu s ním, vykládka kontejnerů a uskladnění…  

Pokud subjekt s odbornou způsobilostí a člen ACPF poruší navrhovanou 
povinnost, pak bude i naše asociace podle tohoto návrhu 
považovaná za organizovanou skupinu? 

Výše uvedená úprava Trestního zákona není šťastným řešením, v 
návaznosti na to navrhovaný trestní postih je příliš tvrdý a 
neadekvátní vůči subjektu, který s pyrotechnickými výrobky 
pracuje či manipuluje. 

s odbornou způsobilostí; tj. prostřednictvím 
fyzické osoby, která má pro zacházení s těmito 
výrobky osvědčení; pokud hospodářský 
subjekt vědomě tuto povinnost neplní, zvyšuje 
riziko vzniku újmy na životě, zdraví či 
majetku.   
 
Zařazení trestněprávního postihu 
neoprávněného nakládání s pyrotechnickými 
výrobky kategorie P2, T2 a F4 do § 279 odst. 3 
tr. zák., kde je upraven také postih 
neoprávněného nakládání s výbušnou a 
hromadně účinnou zbraní, je namístě, a to 
zejména s ohledem ke skutečnosti, že se jedná 
o výrobky, které jsou obdobné povahy právě 
jako výbušniny.   
Ostatně i některé další státy Evropy 
kriminalizují neoprávněné nakládání 
s pyrotechnickými výrobky. Jako příklad lze 
uvést: 

• Spolková republika Německo – za určité 
formy manipulace, zacházení s výbušnými 
látkami (pyrotechnické výrobky jsou 
subkategorií výbušných látek) v rámci své 
podnikatelské činnosti bez odborné 
způsobilosti může být pachatel potrestán až 
třemi roky vězení či peněžitým trestem, 
stejný trest pachateli hrozí za dopravování 
těchto látek či jejich skladování v rámci své 
podnikatelské činnosti bez příslušného 
povolení, za přenechání manipulace s těmito 
látkami osobám, které k tomu nejsou 
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oprávněny, či za nezajištění dostatečných 
bezpečnostních opatření aj.; 

• Polsko – řadu forem nakládání s 
pyrotechnickými výrobky lze trestněprávně 
postihovat; trestné je např. nabytí, 
přechovávání nebo užívání pyrotechnického 
výrobku bez potřebného povolení, a to 
odnětím svobody až na tři léta; 

• Belgie – nedovolené nakládání s 
pyrotechnickými výrobky vyššího stupně 
nebezpečí – tedy s pyrotechnickými 
výrobky kategorie F4, T2 a P2 – je 
postihováno jak prostředky trestního, tak 
prostředky správního práva; 

• Bulharsko – jednání spočívající v 
nedovolené výrobě, obchodování, dovozu, 
vývozu a průvozu pyrotechnických výrobků 
v rozporu s právními předpisy nebo bez 
povolení či nad rámec příslušného povolení 
je trestněprávně postižitelné; trestní sazba je 
stanovena od 1 roku do 6 let. 

V této souvislosti je zapotřebí i upozornit na 
potřebu účinného vyšetřování, a to prostředky 
mezinárodní spolupráce.  Jak je uvedeno 
v důvodové zprávě, 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 problémy či participují na 
zdejších kauzách. Pro prokazování nelegálního 
nakládání s nebezpečnými pyrotechnickými 
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výrobky je neopomenutelná potřeba 
přeshraničního sledování, přeshraničního 
odposlechu, ustanovení společného 
vyšetřovacího týmu, zajišťování 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 při řešení 
případů s cizím prvkem nedisponují, 
navrhovaný trestní postih nejzávažnějších 
případů nelegálního nakládání s nebezpečnými 
pyrotechnickými výrobky bude pro efektivní 
mezinárodní spolupráci přínosem. 
 
Jde-li o znak „organizovanosti“, za 
organizovanou skupinu lze považovat sdružení 
nejméně tří trestně odpovědných osob, které 
jednají plánovitě a koordinovaně a dělí si mezi 
sebou úkoly, což zvyšuje pravděpodobnost 
úspěšného provedení trestného činu, a tím i 
jeho škodlivost a závažnost (srov. přiměřeně R 
53/1976-II. a R 45/1986). Dělba úkolů a 
koordinovanost činnosti zvyšuje 
pravděpodobnost úspěšnosti trestného činu 
a tím i jeho závažnost a nebezpečnost. Postačí 
faktická koordinovaná činnost bez formálního 
přijetí do skupiny. Ustálená judikatura 
vyžaduje, aby šlo o nejméně tříčlenné sdružení 
osob trestně odpovědných (R 45/1986). 
Organizovaná skupina přitom nemusí mít 
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trvalejší charakter (lze spáchat i ojedinělý, 
jednorázový trestný čin). Nevyžaduje se ani 
výslovné přijetí za člena nebo výslovné 
přistoupení člena k takové skupině; postačí, že 
se pachatel fakticky a neformálně včlenil do 
skupiny a aktivně se podílel na její činnosti. 
Zákon nevylučuje ani to, aby členem 
organizované skupiny byla i právnická osoba, 
která je trestně odpovědná. 
Odpovědnost právnické osoby jsou pak řešena 
především v § 8 odst. 1 a 2 zákona o trestní 
odpovědnosti právnických osob. 
 
 
Vyjádření připomínkového místa 
ACPF s vypořádáním souhlasí. 
 

 K návrhu změny zákona, ustavujícímu postavení ACPF a autorizace 
(zvláštní příloha od ACPF) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vysvětleno  
 
MPO předložený návrh zákona je z převážné 
většiny transpoziční, a nemůže zasahovat do 
širších oblastí, požadavek ACPF jde nad rámec 
návrhu.  
Nelze v tomto zákoně řešit postavení stavovské 
organizace. Celá předložená konstrukce 
směřuje k přenesení výkonu státní správy na 
ACPF, jakožto stavovskou organizaci, tím by 
však byla narušena záruka nestrannosti. 
Implementace směrnice se uplatňuje od r. 
2015, stát si již vytvořil mechanismy 
k uplatňování jejích požadavků a principů. 
Akceptací návrhu ACPF by byla vytvářena 
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nepřiměřená administrativní zátěž i finanční 
zátěž pro podnikatele (členské příspěvky, 
autorizační zkoušky). Z návrhu je patrné 
povinné členství, čili i povinnost hradit členské 
příspěvky, není zřejmé, jak by byly vysoké, v 
jaké frekvenci, jaká by byla cena autorizační 
zkoušky, apod. Návrh ACPF by tak šel proti 
zájmům podnikatelů. 
Dle našeho názoru je dostatečná aktuální 
právní úprava, čili formou OZO. 
Jest otázkou, kolik je vlastně OZO (čili 
adresátů této případné změny), aktuálně je 53 
členů ACPF (dle informace na webových 
stránkách).  
 
ACPF s návrhem vypořádání nesouhlasí. 
 
Rozpor bude předmětem jednání dne 13. 11. 
2019. 
 
Vyjádření MPO: 
 
Na jednání dne 13. 11. 2019 byly ze strany 
MPO vysvětleny ACPF důvody pro nemožnost 
akceptovat její návrh. Tyto důvody však ACPF 
nepřesvědčily a nadále hodlá připomínku 
prosazovat. 

V Praze 20. února 2020 

Vypracoval: Mgr. Jakub Korec Podpis: 
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