
 

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 206/2016 Sb., o pyrotechnických 

výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o 

pyrotechnice), ve znění zákona č. 229/2016 Sb., a některé další zákony  

Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 

(část, §, odst., 

písm., apod.) 

Obsah Celex č. 

Ustanovení (čl., 

odst., písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

§ 2 odst. 1 

(Čl. 1 bod 2) 

Tento zákon se vztahuje na některé pyrotechnické 

výrobky, jejich skladování a zacházení s nimi. 

32013L0029 Čl. 2 odst. 1 Tato směrnice se vztahuje na pyrotechnické výrobky. 

§ 2 odst. 2 písm. 

g) 

(Čl. 1 bod 3) 

Tento zákon se nevztahuje na 

g) střelivo a munici podle jiných právních předpisů5),  

 

 

32013L0029 Čl. 2 odst. 2 

písm. f) 
Tato směrnice se nevztahuje na: 

f) střelivo; 
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§ 4 odst. 1 

(Čl. 1 bod 6) 

Výrobce zařadí pyrotechnické výrobky do kategorií podle 

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

nebo podle jejich účelu a stupně úrovně nebezpečnosti, 

včetně úrovně hluku. Oznámený subjekt v rámci 

posuzování shody potvrdí, zda byl pyrotechnický výrobek 

správně zařazen do kategorií podle přílohy č. 1 k tomuto 

zákonu.  

 

32013L0029 Čl. 6 odst. 1 Výrobce zařadí pyrotechnické výrobky do kategorií podle způsobu použití nebo podle 

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

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

uvedených v článku 17.  

Pyrotechnické výrobky se zařazují do těchto kategorií:  

a) Zábavní pyrotechnika:  

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

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

včetně zábavní pyrotechniky určené k použití uvnitř obytných budov,  

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

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

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

určena pro venkovní použití na otevřených prostranstvích a jejíž úroveň hluku 

nepoškozuje lidské zdraví, 

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

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

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

zdraví;  

 

b) Divadelní pyrotechnické výrobky:  

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

nebezpečí,  

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

použití pouze osobami s odbornými znalostmi; 

 

c) Ostatní pyrotechnické výrobky: 

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

pyrotechnické výrobky, které představují malé nebezpečí,  

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

pyrotechnické výrobky, které jsou určeny pro manipulaci nebo použití pouze osobami 

s odbornými znalostmi 
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§ 5 odst. 1 

(Čl. 1 bod 7) 

Hospodářský subjekt nebo osoba s odbornou způsobilostí 

zpřístupní pyrotechnický výrobek Pyrotechnický 

výrobek může dodat na trh hospodářský subjekt, a to 

pouze osobě, která dosáhla věku   

a) 15 let u pyrotechnických výrobků kategorie F1,   

b) 18 let u pyrotechnických výrobků kategorie F2, T1 

nebo P1,   

c) 21 let u pyrotechnických výrobků kategorie F3 anebo 

získala osvědčení o odborné způsobilosti dle § 37.  

 

32013L0029 Cl. 4 odst. 2 

 

 

 

 

 

 

Čl. 7 odst. 1 a 2 

Tato směrnice nevylučuje přijetí opatření členskými státy s cílem zakázat nebo 

omezit držení a používání zábavní pyrotechniky kategorií F2 a F3, divadelních 

pyrotechnických výrobků a ostatních pyrotechnických výrobků nebo jejich prodej 

široké veřejnosti, která jsou odůvodněna veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností 

a ochranou zdraví a bezpečnosti spotřebitele nebo ochranou životního prostředí. 

 

  

1. Pyrotechnické výrobky lze dodávat na trh osobám pouze při dodržení níže 

uvedených věkových hranic:  

a) zábavní pyrotechnika:  

i) kategorie F1: 12 let,  

ii) kategorie F2: 16 let,  

iii) kategorie F3: 18 let;   

 
b) divadelní pyrotechnické výrobky kategorie T1 a ostatní pyrotechnické výrobky 

kategorie P1: 18 let. 

 

2.   Členské státy mohou věkové hranice stanovené v odstavci 1 zvýšit, je-li to 

odůvodněno ochranou veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo zdraví a 

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

osob odborně vyškolených nebo osob, které takovéto školení absolvují. 

§ 10 odst. 3 

(Čl. 1 bod 11) 

EU prohlášení o shodě obsahuje požadavky stanovené pro 

příslušný postup posuzování shody a musí být průběžně 

aktualizováno. Výrobce EU prohlášení o shodě přeloží do 

úředního jazyka požadovaného členským státem Unie, 

v němž je pyrotechnický výrobek uváděn nebo dodáván na 

trh. Hospodářský subjekt, který pyrotechnický 

výrobek uvádí nebo dodává na trh v České republice, 

přeloží EU prohlášení o shodě do českého jazyka. Vzor 

EU prohlášení o shodě stanoví vláda nařízením.  

 

32013L0029 Čl. 18 odst. 2 EU prohlášení o shodě je vypracováno podle vzoru uvedeného v příloze III, 

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

průběžně aktualizováno. Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných 

členským státem, v němž je pyrotechnický výrobek uváděn nebo dodáván na trh. 
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§ 11 odst. 3 

(Čl. 1 bod 12) 

Údaje podle odstavce 2 musí být uchovávány po dobu 

nejméně 10 let ode dne, kdy byl pyrotechnický výrobek 

uveden na trh, nestanoví-li výrobce nebo dovozce dobu 

použitelnosti výrobku delší pyrotechnickému výrobku 

udělen certifikát. Oznámený subjekt je povinen 

pravidelně aktualizovat rejstřík pyrotechnických výrobků 

a zpřístupnit jej způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

32014L0058 Čl. 2 1. Oznámené objekty, které provádějí postupy posuzování shody podle článku 9 

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

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

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

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

systému jakosti v souladu s postupem posuzování shody podle čl. 9 písm. c) směrnice 

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

Rejstřík pyrotechnických výrobků musí obsahovat alespoň údaje o výrobku uvedené v 

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

oznámené subjekty vydaly certifikáty nebo osvědčení nebo schválení uvedená v prvním 

pododstavci. 

Oznámené subjekty tento rejstřík pravidelně aktualizují a zpřístupní jej na internetu. 

2.   Jestliže je oznámení subjektu provádějícího posouzení shody odvoláno, převede 

tento subjekt rejstřík na jiný oznámený subjekt nebo příslušný orgán dotčeného 

členského státu. 

§ 12 odst. 4 

písm. a) a b) a 

odst. 5 

(Čl. 1 bod 13 až 

16) 

(4) Výrobce nebo dovozce pyrotechnických výrobků 

převede předá záznamy podle odstavce 3 v případě  

  

a) své přeměny podle jiného právního předpisu9) na 

nástupnickou právnickou osobu nástupnické právnické 

osobě, nebo  

  

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

České obchodní inspekci.  

  

(5) V případě smrti nebo zániku výrobce nebo dovozce 

pyrotechnických výrobků, pokud dědic nebo právní 

nástupce nepokračuje v předmětu podnikání, převede 

předá dědic nebo právní nástupce záznamy podle 

odstavce 3 na oznámený subjekt podle § 42 odst. 1 České 

obchodní inspekci, a to do 2 měsíců od pravomocného 

skončení dědického řízení, pokud jsou tyto záznamy 

součástí pozůstalosti.  

 

32014L0058 Čl. 3 Výrobci a dovozci pyrotechnických výrobků musí: 

a) 

 vést záznamy o všech registračních číslech pyrotechnických výrobků jimi vyráběných 

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

podtypem a místem výroby, a to nejméně po dobu 10 let od uvedení výrobku na trh; 

 b) 

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

činnost; 

 c) 

 poskytnout příslušným orgánům a orgánům dozoru nad trhem ve všech členských 

státech na jejich odůvodněnou žádost informace uvedené v písm. a). 

§ 13 odst. 2 

písm. b) 

(Čl. 1 bod 17) 

Označení pyrotechnického výrobku, který není určen pro 

použití ve vozidlech, musí obsahovat 

b) název, druh typ, číslo a šarži dávku nebo sérii 

pyrotechnického výrobku,   

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

 

32013L0029 Čl. 10 odst. 2 Označení pyrotechnických výrobků musí obsahovat alespoň údaje o výrobci uvedené v 

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

a údaje o dovozci uvedené v čl. 12 odst. 3, název a typ pyrotechnického výrobku, jeho 

registrační číslo a číslo výrobku, dávky nebo série, minimální věkové hranice uvedené v 

čl. 7 odst. 1 a 2, příslušnou kategorii a návod k použití, u zábavní pyrotechniky 

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

údaje o bezpečné vzdálenosti. Označení musí zahrnovat čistý obsah výbušné látky 

(NEC). 
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§ 14 odst. 1 

písm. b) a c) 

(Čl. 1 bod 18 a 

19) 

Hospodářský subjekt zajistí, aby označení na 

pyrotechnickém výrobku pro použití ve vozidlech 

obsahovalo  

b) název a druh typ pyrotechnického výrobku, 

c) registrační číslo a číslo výrobku, šarže dávky nebo 

série a  

 

32013L0029 Čl. 11 odst. 1 Označení pyrotechnických výrobků pro použití ve vozidlech musí uvádět údaje o 

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

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

§ 16 odst. 2 

(Čl. 1 bod 20) 

Hospodářský subjekt vede seznam, do kterého se zapisují 

informace o každém hospodářském subjektu, který mu 

dodal nebo kterému dodal pyrotechnický výrobek. Do 

seznamu se zapisuje jméno, jméno a příjmení nebo 

obchodní firma, případně název, identifikační číslo 

a datum dodání pyrotechnického výrobku. Tyto informace 

o hospodářském subjektu a dodání pyrotechnického 

výrobku se uchovávají po dobu nejméně 10 let od jeho 

dodání.  

 

 

32013L0029 Čl. 15 Hospodářské subjekty musí na žádost orgánů dozoru nad trhem identifikovat:  

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

b) každý hospodářský subjekt, kterému dodaly pyrotechnický výrobek. 

Hospodářské subjekty musí být schopny poskytnout informace uvedené v prvním 

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

deseti let poté, co pyrotechnický výrobek dodaly. 

§ 18 odst. 5 

(Čl. 1 bod 23) 

Výrobce zajistí, aby výrobní proces a jeho kontrola byly 

ve shodě s typem uvedeným v certifikátu a s požadavky 

tohoto zákona. Shodu výrobku s typem uvedeným 

v certifikátu a s požadavky podle tohoto zákona 

zajistí výrobce výrobním procesem a jeho kontrolou. 

 

32013L0029 Čl. 8 odst. 4 Výrobci zajistí, že se používají postupy, díky kterým sériová výroba zůstane ve shodě s 

touto směrnicí. Je třeba patřičně přihlédnout ke změnám návrhu nebo parametrů 

pyrotechnického výrobku a změnám harmonizovaných norem nebo jiných technických 

specifikací, na jejichž základě se prohlašuje shoda pyrotechnického výrobku. 

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

provádějí výrobci za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů na 

odůvodněnou žádost příslušných orgánů zkoušky vzorků pyrotechnických výrobků 

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

pyrotechnických výrobků a stažení pyrotechnických výrobků z oběhu a průběžně o 

těchto kontrolách informují distributory. 
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§ 19 odst. 3 a 4 

(Čl. 1 bod 25 a 

26) 

(3) Výrobce uvede na pyrotechnickém výrobku, nebo 

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

k výrobku své jméno a příjmení, příjmení nebo obchodní 

firmu, popřípadě ochrannou známku a kontaktní adresu. 

Adresa musí obsahovat jediné místo, na kterém lze 

výrobce kontaktovat. Tyto údaje výrobce uvede jasně, 

srozumitelně a čitelně 

  

(4) Výrobce zajistí, aby byl k pyrotechnickému výrobku 

přiložen návod k použití ve srozumitelné formě v českém 

jazyce. Tento návod k použití a další označení musí být 

rovněž jasné, srozumitelné, rozeznatelné a nesmazatelné.  

 

32013L0029 Čl. 8 odst. 5 Výrobci zajistí, aby byly pyrotechnické výrobky, které uvedli na trh, označeny v 

souladu s článkem 10 nebo 11. 

§ 19 odst. 6 

(Čl. 1 bod 27) 

Výrobce předloží příslušnému kontrolnímu orgánu na 

základě jeho pokynu v listinné nebo elektronické podobě 

ve srozumitelné formě v českém jazyce, popřípadě v 

jiném jazyce, pokud s tím kontrolní orgán vyjádří 

souhlas, všechny informace a dokumentaci nezbytné 

k prokázání shody. Na základě pokynu tohoto kontrolního 

orgánu s ním výrobce spolupracuje při každém opatření 

přijatém s cílem odstranit riziko, které představuje 

pyrotechnický výrobek, který uvedl na trh.  

 

32013L0029 Čl. 8 odst. 9 Výrobci předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné 

žádosti všechny informace a dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě, 

které jsou nezbytné k prokázání shody pyrotechnického výrobku s touto směrnicí, 

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

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

představují pyrotechnické výrobky, které uvedli na trh. 

§ 20 odst. 2 

(Čl. 1 bod 28) 

Dovoz vybraných pyrotechnických výrobků podléhá 

povolení k dovozu, stanoví-li tak jiný právní předpis11). 

Ministerstvo poskytne Úřadu České obchodní inspekci 

potřebné informace o vydaných povoleních k dovozu 

a uskutečněných dovozech.  

 

32013L0029 Čl. 12 odst. 1 Dovozci uvádí na trh pouze pyrotechnické výrobky, které jsou v souladu s 

právními předpisy. 

§ 20 odst. 5 

(Čl. 1 bod 29) 

Dovozce uvede ve srozumitelné formě na pyrotechnickém 

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

přiloženém k výrobku své jméno a příjmení, příjmení 

nebo obchodní firmu, popřípadě ochrannou známku 

a kontaktní adresu. Tyto údaje dovozce uvede tak, aby 

byly snadno srozumitelné. 

 

32013L0029 Čl. 12 odst. 3 Dovozci uvedou na pyrotechnickém výrobku, nebo není-li to možné, na obalu nebo v 

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

ochrannou známku a poštovní adresu, na níž je lze kontaktovat. Kontaktní údaje se 

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

nad trhem. 

§ 20 odst. 6 

(Čl. 1 bod 30) 

Dovozce zajistí, aby byl k pyrotechnickému výrobku 

přiložen návod k použití ve srozumitelné formě v českém 

jazyce. 

32013L0029 Čl. 12 odst. 4 Dovozci zajistí, aby byly k pyrotechnickému výrobku přiloženy v souladu s 

rozhodnutím příslušného členského státu pokyny a bezpečnostní informace v 

jazyce, kterému spotřebitelé a ostatní koncoví uživatelé snadno rozumějí. 
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§ 21 odst. 5 

(Čl. 1 bod 31) 

Dovozce předloží příslušnému kontrolnímu orgánu na 

základě jeho pokynu v listinné nebo elektronické podobě 

ve srozumitelné formě v českém jazyce, popřípadě v 

jiném jazyce, pokud s tím kontrolní orgán vyjádří 

souhlas, všechny informace a dokumentaci nezbytné 

k prokázání shody. Na základě pokynu tohoto kontrolního 

orgánu s ním dovozce spolupracuje při každém opatření 

přijatém s cílem odstranit riziko, které představuje 

pyrotechnický výrobek uvedený na trh.  

 

32013L0029 Čl. 12 odst. 9 Dovozci předloží příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě jeho odůvodněné 

žádosti všechny informace a dokumentaci v papírové nebo elektronické podobě 

nezbytné k prokázání shody pyrotechnického výrobku v jazyce, kterému tento 

orgán snadno rozumí. Na žádost tohoto orgánu s ním dovozci spolupracují při 

každém opatření přijatém s cílem odstranit rizika, která představují pyrotechnické 

výrobky, které uvedli na trh. 

§ 22 odst. 2 

(Čl. 1 bod 32) 

Před dodáním pyrotechnického výrobku na trh distributor 

ověří, zda byl pyrotechnický výrobek opatřen označením 

CE, zda jsou k němu ve srozumitelné formě přiloženy 

požadované doklady v českém jazyce a zda výrobce nebo 

dovozce zajistili, aby pyrotechnický výrobek obsahoval 

označení v souladu s tímto zákonem.  

 

32013L0029 Čl. 13 odst. 2 Před dodáním pyrotechnického výrobku na trh distributoři ověří, zda nese označení 

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

informace v jazyce, kterému spotřebitelé a ostatní koncoví uživatelé v členském 

státě, v němž má být pyrotechnický výrobek dodán na trh, snadno rozumějí, a zda 

výrobce a dovozce splnili požadavky stanovené v čl. 8 odst. 5 a 6 a v čl. 12 odst. 3.  

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

výrobek není ve shodě se základními bezpečnostními požadavky stanovenými v 

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

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

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

§ 24 odst. 2 a 3 

(Čl. 1 bod 33) 

(2) Prodávat nebo jinak jinému opatřovat 

pyrotechnické výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 může 

pouze osoba s odbornou způsobilostí, a to výhradně 

osobám s odbornou způsobilostí nebo jejich 

prostřednictvím, pokud jde o prodej nebo jejich 

opatřování hospodářskými subjekty nebo jinými 

právnickými nebo podnikajícími fyzickými osobami. 

 

(3) Hospodářský subjekt nebo jiná právnická nebo 

podnikající fyzická osoba může nakupovat, prodávat 

nebo jinak sobě nebo jinému opatřovat pyrotechnické 

výrobky kategorie F4, T2 nebo P2 pouze 

prostřednictvím osoby s odbornou způsobilostí, 

přičemž prodávat nebo jinak jinému opatřovat může 

tyto výrobky výhradně osobám s odbornou 

způsobilostí nebo jejich prostřednictvím. 

32013L0029 Čl. 7 odst. 3 Výrobci, dovozci a distributoři nesmějí dodávat na trh níže uvedené pyrotechnické 

výrobky osobám jiným než osobám s odbornými znalostmi: 

a

) 

a) zábavní pyrotechnika kategorie F4;  

b) divadelní pyrotechnické výrobky kategorie T2 a ostatní pyrotechnické výrobky 

kategorie P2. 
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§ 26 a 28 

(Čl. 1 bod 33) 

§ 26 

Pyrotechnické výrobky se přechovávají  

a) podle návodu k použití a označení a pokynů 

uvedených na výrobku nebo na nejmenším balení 

pyrotechnického výrobku určeného k prodeji nebo 

podle požadavků výrobce nebo, pokud jsou 

pyrotechnické výrobky přechovávány v přepravních 

obalech, podle bezpečnostních označení a pokynů 

uvedených na přepravním obalu,  

 

b) odděleně od hořlavých a hoření podporujících 

látek,  

  

c) takovým způsobem, aby bylo zabráněno jejich 

samovolnému pádu a aby bylo zamezeno jejich 

neúmyslné iniciaci nebo zážehu,  

  

d) v suchu a takovým způsobem, aby jejich teplota 

nepřesáhla 40 °C, pokud není v označení podle § 13 

nebo bezpečnostních pokynech uvedených na výrobku 

nebo na nejmenším balení pyrotechnického výrobku 

určeného k prodeji uvedeno jinak,  

  

e) v původních přepravních obalech výrobce nebo 

dovozce nebo v nejmenším balení pyrotechnického 

výrobku určeného k prodeji a  

  

f) takovým způsobem, aby jejich neúmyslnou iniciací 

nebo zážehem bylo minimalizováno ohrožení života a 

zdraví osob nebo majetku a aby podmínky pro 

přechovávání neohrožovaly soulad výrobku se 

základními bezpečnostními požadavky na 

pyrotechnické výrobky. 

 

§ 28 

(1) Není-li uvedeno jinak, přechovávají se 

pyrotechnické výrobky ve skladu, příručním skladu 

nebo v prodejní místnosti. Přechovávat pyrotechnické 

výrobky v příručním skladu nebo je prodávat nebo 

přechovávat v prodejní místnosti lze pouze, pokud byly 

tyto prostory určeny k tomuto účelu využití 

kolaudačním rozhodnutím, oznámením o užívání nebo 

kolaudačním souhlasem anebo povolením stavby, není-

li vyžadována kolaudace. 

 

  

32013L0029 Čl. 12 odst. 5 

 

 

 

 

 

Čl. 13 odst. 3 

Dovozci zajistí, aby v době, kdy nesou za pyrotechnický výrobek odpovědnost, 

skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly jeho soulad se základními 

bezpečnostními požadavky stanovenými v příloze I. 

 

 

 

Distributoři zajistí, aby v době, kdy nesou za pyrotechnický výrobek odpovědnost, 

skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly jeho soulad se základními 

bezpečnostními požadavky stanovenými v příloze I. 
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 (2) Ve všech prostorách, kde jsou přechovávány 

pyrotechnické výrobky je nutno zajistit zákaz kouření, 

manipulace s otevřeným ohněm a rozpálenými 

předměty, a dále zákaz dalších činností, které by 

mohly způsobit uvedení pyrotechnického výrobku do 

funkce, s výjimkou pyrotechnických výrobků, jejichž 

návod k použití to nevylučuje.  

 

   

§ 32 

(Čl. 1 bod 33) 

(1) Při vystavování na veletrzích, výstavách a 

předváděcích akcích je hospodářský subjekt nebo jiná 

právnická nebo podnikající fyzická osoba předvádějící 

a používající pyrotechnické výrobky, u kterých nebyla 

posouzena shoda, povinna tyto pyrotechnické výrobky 

opatřit označením, které uvádí název a datum konání 

dotčeného veletrhu, výstavy nebo předváděcí akce, a 

které informuje o tom, že pyrotechnické výrobky 

neodpovídají tomuto zákonu nebo přímo 

použitelnému předpisu Unie a jsou neprodejné.  

  

(2) Při vystavování přijme hospodářský subjekt nebo 

jiná právnická nebo podnikající fyzická osoba 

bezpečnostní opatření. Požadavky na bezpečnostní 

opatření k zajištění ochrany života a zdraví osob, 

ochrany majetku a protipožárních opatření, označení, 

přechovávání a používání pyrotechnických výrobků, 

vymezení a zajištění ohroženého prostoru a podmínky 

při vystavování pyrotechnických výrobků stanoví 

ministerstvo vyhláškou. 

32013L0029 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 4 odst. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na veletrzích, výstavách a při předváděcích akcích za účelem uvádění 

pyrotechnických výrobků na trh nesmějí členské státy bránit předvádění a 

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

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

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

pyrotechnické výrobky neodpovídají této směrnici a jsou neprodejné, dokud 

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

vhodná bezpečnostní opatření v souladu s případnými požadavky, které stanoví 

příslušný orgán dotčeného členského státu. 

 

 

 

 

 

 

 
 

§ 35e 

(Čl. 1 bod 34) 

Pyrotechnické výrobky vyrobené za účelem výzkumu, 

vývoje a zkoušení, které nejsou v souladu s 

ustanoveními tohoto zákona, může oprávněný držitel 

používat pouze k výzkumu, vývoji a zkoušení, pokud 

jsou viditelně opatřeny označením s informací o tom, 

že neodpovídají tomuto zákonu a jsou určeny pouze k 

výzkumu, vývoji a zkoušení. 

32013L0029 Čl. 4 odst. 4 Členské státy nesmějí bránit volnému pohybu a používání pyrotechnických 

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

s touto směrnicí, pokud jsou viditelně opatřeny označením s informací o tom, že 

neodpovídají této směrnici a jsou určeny pouze k výzkumu, vývoji a zkoušení. 
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§ 43 odst. 1 

(Čl. 1 bod 62) 

Oznámený subjekt musí být nezávislý na hospodářském 

subjektu a osobě s odbornou způsobilostí a nesmí mít 

vztah k pyrotechnickému výrobku, který posuzuje, jehož 

pyrotechnický výrobek posuzuje, a na posuzovaném 

pyrotechnickém výrobku. Oznámeným subjektem může 

být pouze právnická osoba založená podle právních 

předpisů České republiky nebo orgán státní správy. 

 

32013L0029 Čl. 25 odst. 2 a 

3 
2. Subjekt posuzování shody je zřízen podle vnitrostátních právních předpisů 

členského státu a má právní subjektivitu.  

 

3. Subjekt posuzování shody je třetí stranou nezávislou na organizaci nebo 

pyrotechnickém výrobku, který posuzuje. 

§ 43 odst. 4 

písm. c) 

(Čl. 1 bod 63) 

Oznámený subjekt je povinen  

c) mít vždy a pro každý postup posuzování shody a pro 

každý druh typ nebo kategorii pyrotechnických výrobků, 

pro něž byl oznámen, k dispozici  

1. potřebné osoby s odbornými znalostmi 

a dostatečnými zkušenostmi potřebnými k plnění 

úkolů souvisejících s posuzováním shody,  

2. potřebné popisy postupů, podle nichž je 

posuzování shody prováděno, aby byla zajištěna 

transparentnost těchto postupů a možnost jejich 

zopakování; musí uplatňovat náležité postupy pro 

rozlišení mezi úkoly, jež vykonává jako oznámený 

subjekt, a dalšími činnostmi,  

3. potřebné postupy pro výkon činností, jež řádně 

zohledňují rozsah a strukturu podnikání, v němž 

posuzovaný subjekt působí, míru složitosti dané 

technologie výrobku a hromadnou nebo sériovou 

povahu výrobního procesu,  

 

32013L0029 Čl. 25 odst. 6 Subjekt posuzování shody musí být schopen provádět všechny úkoly v rámci 

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

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

jménem a na jeho odpovědnost. 

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

pro každý druh nebo kategorii pyrotechnických výrobků, pro něž byl oznámen, k 

dispozici:  

a) potřebné pracovníky s odbornými znalostmi a dostatečnými zkušenostmi 

potřebnými k plnění úkolů souvisejících s posuzováním shody;  

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

zajištěna transparentnost těchto postupů a možnost jejich zopakování; musí 

uplatňovat náležitou politiku a postupy pro rozlišení mezi úkoly, jež vykonává jako 

oznámený subjekt, a dalšími činnostmi;  

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

podniku, odvětví, v němž působí, míru složitosti dané technologie výrobku a 

hromadnou nebo sériovou povahu výrobního procesu.  

Subjekt posuzování shody musí mít prostředky nezbytné k řádnému provádění 

technických a administrativních úkolů spojených s posuzováním shody a musí mít 

přístup k veškerému potřebnému vybavení nebo zařízení. 

§ 55 odst. 2 

(Čl. 1 bod 71) 

Úřad Česká obchodní inspekce kontroluje, zda 

pyrotechnický výrobek splňuje požadavky podle tohoto 

zákona, splňuje podmínky pro uvedení na trh, nemá 

technickou vadu a neohrožuje zdraví, bezpečnost, majetek 

nebo životní prostředí. Úřad Česká obchodní inspekce 

kontroluje dodržování povinností stanovených tímto 

zákonem, s výjimkou povinností stanovených fyzickým 

osobám, povinností podle § 12 odst. 4 a 5, § 35d odst. 2 

a § 41 odst. 3 a 4 a v případech, kdy je stanoven jiný 

kontrolní orgán.  

 

32013L0029 Čl. 5 

 

Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření k zajištění toho, aby pyrotechnické 

výrobky mohly být dodávány na trh pouze tehdy, pokud splňují požadavky této 

směrnice. 
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§ 56 odst. 1 

(Čl. 1 bod 71, 76 

a 77) 

Pokud Úřad Česká obchodní inspekce v rámci výkonu 

kontroly podle § 55 odst. 2 zjistí, že pyrotechnický 

výrobek nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem, 

vyzve neprodleně hospodářský subjekt nebo osobu uloží 

neprodleně hospodářskému subjektu nebo osobě 
s odbornou způsobilostí, aby přijaly vhodná nápravná 

opatření k uvedení pyrotechnického výrobku do souladu 

s těmito požadavky, nebo k jeho stažení z trhu nebo 

z oběhu ve lhůtě stanovené Úřadem Českou obchodní 

inspekcí, která je přiměřená povaze rizika.  

 

32013L0029 Čl. 39 odst. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 41 odst. 1 

 

Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají dostatečné důvody 

domnívat se, že pyrotechnický výrobek představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost 

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

hodnocení, zda dotčený výrobek splňuje všechny příslušné požadavky stanovené touto 

směrnicí. Příslušné hospodářské subjekty za tímto účelem spolupracují v nezbytné míře 

s orgány dozoru nad trhem.  

Pokud v průběhu hodnocení zmíněného v prvním pododstavci orgány dozoru nad 

trhem zjistí, že pyrotechnický výrobek nesplňuje požadavky stanovené touto směrnicí, 

vyzvou neprodleně dotčený hospodářský subjekt, aby přijal všechna vhodná nápravná 

opatření k uvedení pyrotechnického výrobku do souladu s těmito požadavky, nebo k 

jeho stažení z trhu nebo z oběhu v jimi stanovené lhůtě, která je přiměřená povaze 

rizika.  

Orgány dozoru nad trhem informují příslušný oznámený subjekt.  

Na opatření uvedená v druhém pododstavci tohoto odstavce se použije článek 21 

nařízení (ES) č. 765/2008. 

 

 

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

pyrotechnický výrobek v souladu s touto směrnicí, představuje riziko pro zdraví 

nebo bezpečnost osob, nebo pro ochranu jiného veřejného zájmu, vyzve příslušný 

hospodářský subjekt, aby přijal všechna vhodná opatření k zajištění toho, aby 

dotčený pyrotechnický výrobek, pokud byl uveden na trh, dále nepředstavoval toto 

riziko, nebo aby jej stáhnul z trhu nebo z oběhu v jím stanovené lhůtě, která je 

přiměřená povaze rizika. 

§ 57 odst. 1 

(Čl. 1 bod 71, 76 

a 77) 

Pokud Úřad Česká obchodní inspekce v rámci výkonu 

kontroly podle § 55 odst. 2 zjistí, že ačkoli je 

pyrotechnický výrobek v souladu s tímto zákonem, 

představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob, nebo 

pro ochranu jiného veřejného zájmu, vyzve neprodleně 

příslušný hospodářský subjekt nebo osobu uloží 

neprodleně hospodářskému subjektu nebo osobě 
s odbornou způsobilostí, aby přijaly vhodná nápravná 

opatření k zajištění toho, aby dotčený pyrotechnický 

výrobek, pokud byl uveden na trh, dále nepředstavoval 

riziko, nebo k jeho stažení z trhu nebo z oběhu ve lhůtě 

stanovené Úřadem Českou obchodní inspekcí, která je 

přiměřená povaze rizika.  

 

32013L0029 Čl. 41 odst. 1 Pokud členský stát po provedení hodnocení podle čl. 39 odst. 1 zjistí, že ačkoli je 

pyrotechnický výrobek v souladu s touto směrnicí, představuje riziko pro zdraví 

nebo bezpečnost osob, nebo pro ochranu jiného veřejného zájmu, vyzve příslušný 

hospodářský subjekt, aby přijal všechna vhodná opatření k zajištění toho, aby 

dotčený pyrotechnický výrobek, pokud byl uveden na trh, dále nepředstavoval toto 

riziko, nebo aby jej stáhnul z trhu nebo z oběhu v jím stanovené lhůtě, která je 

přiměřená povaze rizika. 
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§ 58  

(Čl. 1 bod 71 a 

78) 

Aniž je dotčen § 57 a 60, Úřad Česká obchodní inspekce 

vyzve příslušný hospodářský subjekt k odstranění 

nesouladu uloží příslušnému hospodářskému subjektu 

odstranění nesouladu a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu, 

pokud v rámci své kontrolní činnosti zjistí některý 

z následujících nedostatků:  

  

a) označení CE bylo připojeno v rozporu s § 15 nebo 

s harmonizačním předpisem Unie20),   

b) označení CE nebylo připojeno,   

c) identifikační číslo oznámeného subjektu, byl-li tento 

subjekt zapojen do kontroly výroby, bylo připojeno 

v rozporu s § 15 nebo nebylo připojeno,   

d) nebylo vypracováno EU prohlášení o shodě, je-li 

u příslušného postupu posuzování shody vyžadováno,  

e) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno správně,   

f) dokumentace potřebná podle jednotlivých postupů 

posuzování shody podle § 7 stanovená v nařízení vlády 

chybí nebo je neúplná,  

g) informace uvedené v § 19 odst. 3 nebo § 20 odst. 5 

chybí, jsou nesprávné nebo neúplné, nebo  

h) nebyl splněn jiný požadavek uvedený v § 18, 19, 20 

a 21. 

 

(2) Pokud nesoulad uvedený v odstavci 1 nadále trvá, 

Úřad Česká obchodní inspekce omezí nebo zakáže 

dodávání pyrotechnického výrobku na trh nebo uloží 

hospodářskému subjektu, který uvedl pyrotechnický 

výrobek na trh, aby jej stáhl z trhu nebo oběhu. 

32013L0029 Čl. 42 odst. 1 Aniž je dotčen článek 39, členský stát vyzve příslušný hospodářský subjekt, aby 

odstranil nesoulad, pokud zjistí jeden z následujících nedostatků:  

a) označení CE bylo připojeno v rozporu s článkem 30 nařízení (ES) č. 765/2008 

nebo článkem 20 této směrnice;  

b) označení CE nebylo připojeno;  

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

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

d) nebylo vypracováno EU prohlášení o shodě;  

e) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno správně;  

f) technická dokumentace chybí nebo je neúplná;  

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

neúplné;  

h) nebyl splněn jiný administrativní požadavek uvedený v článcích 8 nebo 12. 
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§ 59 odst. 1 

(Čl. 1 bod 71) 

Pokud má Úřad Česká obchodní inspekce po zahájení 

kontroly dostatečné důvody domnívat se, že 

pyrotechnický výrobek představuje riziko pro zdraví nebo 

bezpečnost osob nebo pro jiný veřejný zájem, na nějž se 

vztahuje tento zákon, zakáže uvedení nebo dodávání 

daného pyrotechnického výrobku na trh po dobu 

potřebnou k provedení kontroly.  

 

32013L0029 Čl. 39 odst. 1 Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají dostatečné důvody 

domnívat se, že pyrotechnický výrobek představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost 

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

hodnocení, zda dotčený výrobek splňuje všechny příslušné požadavky stanovené touto 

směrnicí. Příslušné hospodářské subjekty za tímto účelem spolupracují v nezbytné míře 

s orgány dozoru nad trhem.  

Pokud v průběhu hodnocení zmíněného v prvním pododstavci orgány dozoru nad 

trhem zjistí, že pyrotechnický výrobek nesplňuje požadavky stanovené touto směrnicí, 

vyzvou neprodleně dotčený hospodářský subjekt, aby přijal všechna vhodná nápravná 

opatření k uvedení pyrotechnického výrobku do souladu s těmito požadavky, nebo k 

jeho stažení z trhu nebo z oběhu v jimi stanovené lhůtě, která je přiměřená povaze 

rizika.  

Orgány dozoru nad trhem informují příslušný oznámený subjekt.  

Na opatření uvedená v druhém pododstavci tohoto odstavce se použije článek 21 

nařízení (ES) č. 765/2008. 

 

§ 59 odst. 5 až 8 

(Čl. 1 bod 71 a 

80) 

(5) Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě 

stanovené podle § 57 odst. 1 nebo § 58 odst. 1 nepřijme 

přiměřená nápravná opatření, Úřad Česká obchodní 

inspekce rozhodne o zákazu uvádění těchto 

pyrotechnických výrobků na trh.  

 

(6) V případě, že pyrotechnické výrobky bezprostředně 

ohrožují bezpečnost nebo zdraví osob nebo představují 

jiné vážné riziko, rozhodne Úřad Česká obchodní 

inspekce o stažení těchto pyrotechnických výrobků z trhu 

a o zákazu uvádění těchto pyrotechnických výrobků na 

trh. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný 

účinek.  

  

(7) Úřad Česká obchodní inspekce může, pokud je to 

nutné k zajištění bezpečnosti, současně rozhodnout 

o zničení pyrotechnických výrobků nebo série 

pyrotechnických výrobků nebo jiné formě znehodnocení. 

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. 

 
(8) Úřad je povinen Česká obchodní inspekce je povinna 

osoby, které mohou být vystaveny vážnému riziku 

vyvolanému pyrotechnickým výrobkem, informovat 

o tomto riziku včas a vhodným způsobem. 

 

32013L0029 Čl. 39 odst. 4 Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě uvedené v odst. 1 druhém pododstavci 

nepřijme přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru nad trhem všechna 

vhodná předběžná opatření s cílem zakázat nebo omezit dodávání pyrotechnického 

výrobku na trh daného členského státu, nebo pyrotechnický výrobek stáhnout z trhu 

nebo z oběhu.  

O takových opatřeních orgány dozoru nad trhem neprodleně informují Komisi a ostatní 

členské státy. 
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§ 61 odst. 1,2 a 6 

(Čl. 1 bod 71, 

76, 81 a 82) 

(1) Úřad Česká obchodní inspekce informuje neprodleně 

příslušný oznámený subjekt o tom, že hospodářský subjekt 

nebo osoba hospodářskému subjektu nebo osobě 

s odbornou způsobilostí byly vyzvány k bylo uloženo 

přijetí vhodných nápravných opatření k uvedení 

pyrotechnického výrobku do souladu s požadavky podle 

tohoto zákona nebo k jeho stažení z trhu nebo z oběhu ve 

lhůtě stanovené Úřadem Českou obchodní inspekcí.  

  

(2) Domnívá-li se Úřad Česká obchodní inspekce, že se 

nesoulad netýká pouze území České republiky, informuje 

ministerstvo o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která 

má hospodářský subjekt na jeho žádost přijmout.  

 

(6) Ministerstvo neprodleně informuje Komisi a ostatní 

členské státy Unie o zjištění, že pyrotechnický výrobek, 

který je v souladu s tímto zákonem, představuje riziko pro 

zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro ochranu jiného 

veřejného zájmu a k přijetí jakých opatření kontrolní 

orgán vyzval příslušný hospodářský subjekt a jaká 

opatření uložil kontrolní orgán příslušnému 

hospodářskému subjektu přijmout. Informace musí 

obsahovat všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje 

nezbytné pro identifikaci dotčeného pyrotechnického 

výrobku, údaje o jeho původu a dodavatelském řetězci, 

údaje o povaze souvisejícího rizika a o povaze a době 

trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni. 

32013L0029 Čl. 39 odst. 1 a 2 1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského státu mají dostatečné důvody 

domnívat se, že pyrotechnický výrobek představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost 

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

hodnocení, zda dotčený výrobek splňuje všechny příslušné požadavky stanovené touto 

směrnicí. Příslušné hospodářské subjekty za tímto účelem spolupracují v nezbytné míře 

s orgány dozoru nad trhem.  

Pokud v průběhu hodnocení zmíněného v prvním pododstavci orgány dozoru nad 

trhem zjistí, že pyrotechnický výrobek nesplňuje požadavky stanovené touto směrnicí, 

vyzvou neprodleně dotčený hospodářský subjekt, aby přijal všechna vhodná nápravná 

opatření k uvedení pyrotechnického výrobku do souladu s těmito požadavky, nebo k 

jeho stažení z trhu nebo z oběhu v jimi stanovené lhůtě, která je přiměřená povaze 

rizika.  

Orgány dozoru nad trhem informují příslušný oznámený subjekt.  

Na opatření uvedená v druhém pododstavci tohoto odstavce se použije článek 21 

nařízení (ES) č. 765/2008. 

 

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

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

hodnocení a o opatřeních, která má hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout. 

 

5. Součástí informací uvedených v druhém pododstavci odstavce 4 jsou všechny 

dostupné podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci nevyhovujícího 

pyrotechnického výrobku, údaje o původu pyrotechnického výrobku, povaze 

nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání opatření přijatých na 

vnitrostátní úrovni a o stanovisku příslušného hospodářského subjektu. Orgány 

dozoru nad trhem zejména uvedou, zda je důvodem nesouladu některý z těchto 

nedostatků: 

a) pyrotechnický výrobek nesplňuje požadavky na zdraví nebo bezpečnost osob 

nebo požadavky týkající se ochrany jiného veřejného zájmu stanovené v této 

směrnici, nebo  

b) nedostatky v harmonizovaných normách uvedených v článku 16, které jsou 

základem pro předpoklad shody. 
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§ 62 odst. 3 

písm. d) 

(Čl. 1 bod 83) 

Oznámený subjekt sděluje oznamujícímu orgánu  
 

d) informace o každém vydání, zamítnutí, omezení, 

pozastavení platnosti nebo odejmutí certifikátů.  

 

 

32013L0029 Čl. 35 odst. 1 Oznámené subjekty informují oznamující orgán:  

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

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

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

orgánů dozoru nad trhem;  

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

oznámení a o jakýchkoli jiných vykonaných činnostech, včetně přeshraničních 

činností a zadávání subdodávek. 

§ 63  

(Čl. 1 bod 84) 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

 

a) v rozporu s § 12 odst. 5 jako dědic výrobce nebo 

dovozce nepředá záznamy České obchodní inspekci, 

b) v rozporu s § 24 odst. 1 nakoupí nebo jinak sobě 

opatří pyrotechnický výrobek kategorie F4, T2 nebo 

P2, aniž by byla osobou s odbornou způsobilostí,  

c) v rozporu s § 24 odst. 2 prodá nebo jinak jinému 

opatří pyrotechnický výrobek kategorie F4, T2 nebo 

P2, aniž by byla osobou s odbornou způsobilostí, 

d) v rozporu s § 27 odst. 4 přechovává pyrotechnický 

výrobek kategorie F4, T2 nebo P2 aniž by byla osobou 

s odbornou způsobilostí, 

e) v rozporu s § 33 provede ohňostrojnou práci, 

zneškodňuje, ničí nebo jinak používá pyrotechnický 

výrobek kategorie F4, T2 nebo P2, aniž by byla osobou 

s odbornou způsobilostí, 

f) v rozporu s § 35c manipuluje s pyrotechnickým 

výrobkem kategorie F4, T2 nebo P2, aniž by byla 

osobou s odbornou způsobilostí, nebo 

g) v rozporu s § 35d odst. 2 provede ohňostroj bez 

ohlášení nebo neprovede ohlášení nejpozději 2 

pracovní dny před jeho provedením. 

 

  

 

32013L0029 Čl. 45 Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních právních předpisů přijatých 

podle této směrnice ze strany hospodářských subjektů a přijmou veškerá nezbytná 

opatření k zajištění jejich uplatňování. Takto stanovené sankce mohou zahrnovat 

trestněprávní sankce za závažná porušení.  

Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 
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 (2) Osoba s odbornou způsobilostí se dopustí 

přestupku tím, že  

  

a) prodá nebo jinak jinému opatří pyrotechnický 

výrobek kategorie F4, T2 nebo P2 v rozporu s § 24 

odst. 2, 

b) prodá pyrotechnický výrobek kategorie F4, T2 nebo 

P2 v rozporu s § 25 odst. 2,   

c) přechovává pyrotechnický výrobek kategorie F4, T2 

nebo P2 v rozporu s § 26 nebo § 27 odst. 2, 

d) nezajistí bezodkladné zničení nebo zneškodnění 

pyrotechnického výrobku kategorie F4, T2 nebo P2 

podle § 34,  

e) v rozporu s § 35 odst. 3 nezajistí jako vedoucí 

odpalovač ohňostrojů dodržení technologického 

postupu,  

f) provede ohňostrojnou práci v rozporu s vyhláškou 

Českého báňského úřadu vydanou k provedení § 35 

odst. 6,  

g) v rozporu s § 35a odst. 1 provede ohňostrojnou 

práci bez rozhodnutí o jejím povolení,  

h) v rozporu s § 35a odst. 8 neohlásí ohňostrojnou 

práci, 

i) jako vedoucí odpalovač ohňostrojů, který provádí 

ohňostrojnou práci, nevede evidenci údajů 

souvisejících s ohňostrojnou prací podle § 35b odst. 1 

nebo ji vede v rozporu s rozsahem stanoveným v § 35b 

odst. 3,  

j) jako vedoucí odpalovač ohňostrojů, který provádí 

ohňostrojnou práci, v rozporu s § 35b odst. 4 neuchová 

v evidenci údaje po stanovenou dobu,  

k) v rozporu s § 36 odst. 2 zachází s pyrotechnickým 

výrobkem v kategorii, pro niž jí nebylo vydáno 

osvědčení o odborné způsobilosti, 

l) v rozporu s § 40 odst. 1 nevrátí ve stanovené lhůtě 

osvědčení o odborné způsobilosti, nebo 

m) nesplní ohlašovací povinnost podle § 41 odst. 3 nebo 

4. 
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§ 64 

(Čl. 1 bod 84) 

(1) Právnická a podnikající fyzická osoba se dopustí 

přestupku tím, že 

a) neoprávněně použije označení CE, certifikát anebo 

jiný dokument vydaný podle tohoto zákona,  

b) nakoupí, prodá nebo jinak sobě nebo jinému opatří 

pyrotechnický výrobek kategorie F4, T2 nebo P2 v 

rozporu s § 24 odst. 3,  

c) prodá pyrotechnický výrobek kategorie F4, T2 nebo 

P2 v rozporu s § 25 odst. 2,  

d) přechovává pyrotechnický výrobek kategorie F4, T2 

nebo P2 v rozporu s § 26 nebo § 27 odst. 3, 

e) v rozporu s § 31 vystaví pyrotechnický výrobek 

kategorie F4, T2 nebo P2 bez přítomnosti osoby s 

odbornou způsobilostí,  

f) vystaví pyrotechnický výrobek v rozporu s § 32 odst. 

1 anebo nezajistí přijetí bezpečnostních opatření podle 

§ 32 odst. 2,  

g) nesplní ohlašovací povinnost podle § 32 odst. 3, 

h) v rozporu s § 33 provede ohňostrojnou práci, 

zneškodní, zničí nebo jinak použije pyrotechnický 

výrobek kategorie F4, T2 nebo P2, prostřednictvím 

jiné osoby než osoby s odbornou způsobilostí,  

i) v rozporu s § 35 odst. 3 neurčí osobu s odbornou 

způsobilostí jako vedoucího odpalovače ohňostrojů,  

j) v rozporu s §  35a odst. 1 provede ohňostrojnou 

práci bez rozhodnutí o jejím povolení,  

k) v rozporu s §  35a odst. 8 neohlásí ohňostrojnou 

práci, 

l) jako osoba, které bylo vydáno rozhodnutí o povolení 

ohňostrojné práce, nevede evidenci údajů souvisejících 

s ohňostrojnou prací podle §  35b odst. 2 nebo ji vede v 

rozporu s rozsahem stanoveným v § 35b odst. 3,  
m) jako osoba, které bylo vydáno rozhodnutí o povolení 

ohňostrojné práce v rozporu s § 35b odst. 4 neuchová v 

evidenci údaje po stanovenou dobu, 

n) v rozporu s §  35c nemanipuluje s pyrotechnickým 

výrobkem kategorie F4, T2 nebo P2 prostřednictvím osoby s 

odbornou způsobilostí,  

o) v rozporu s § 35d odst. 2 provede ohňostroj bez ohlášení 

příslušnému obecnímu úřadu a příslušnému hasičskému 

záchrannému sboru kraje nebo neprovede ohlášení nejpozději 

2 pracovní dny před jeho provedením, nebo 

p) použije pyrotechnický výrobek vyrobený za účelem 

výzkumu, vývoje a zkoušení v rozporu s podmínkami 

stanovenými v § 35e. 

32013L0029 Čl. 45 Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních právních předpisů přijatých 

podle této směrnice ze strany hospodářských subjektů a přijmou veškerá nezbytná 

opatření k zajištění jejich uplatňování. Takto stanovené sankce mohou zahrnovat 

trestněprávní sankce za závažná porušení.  

Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. 
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 (2) Hospodářský subjekt se dopustí přestupku tím, že 

a) neoprávněně použije označení CE, certifikát anebo 

jiný dokument vydaný podle tohoto zákona,  

b) dodá na trh pyrotechnický výrobek v rozporu s § 5 

odst. 1 nebo 2,  

c) v rozporu s § 5 odst. 3 zpřístupní veřejnosti 

pyrotechnický výrobek kategorie P1,  

d) nezajistí označení pyrotechnického výrobku pro 

použití ve vozidlech podle § 14 odst. 1 a 2,  

e) v rozporu s § 14 odst. 3 nedodá uživateli 

bezpečnostní list,  

f) dodá na trh pyrotechnický výrobek v rozporu s § 16 

odst. 1,  

g) nevede seznam podle § 16 odst. 2 nebo 3,  

h) nakoupí, prodá nebo jinak sobě nebo jinému opatří 

pyrotechnický výrobek v rozporu s § 24 odst. 3, 

i) prodá pyrotechnický výrobek v rozporu s § 25 odst. 

1, 

j) přechovává pyrotechnický výrobek v rozporu s § 26 

nebo s § 27 odst. 1,  

k) v rozporu s § 31 vystaví pyrotechnický výrobek 

kategorie F4, T2 nebo P2 bez přítomnosti osoby s 

odbornou způsobilostí,  

l) vystaví pyrotechnický výrobek v rozporu s § 32 odst. 

1 anebo nezajistí přijetí bezpečnostních opatření podle 

§ 32 odst. 2,  

m) nesplní ohlašovací povinnost podle § 32 odst. 3, 

n) v rozporu s § 33 provede ohňostrojnou práci nebo 

zneškodní, zničí nebo jinak použije pyrotechnický 

výrobek kategorie F4, T2 nebo P2 prostřednictvím jiné 

osoby než osoby s odbornou způsobilostí,  

o) nezajistí bezodkladné zničení nebo zneškodnění 

pyrotechnického výrobku podle § 34,  

p) v rozporu s § 35 odst. 3 neurčí osobu s odbornou 

způsobilostí jako vedoucího odpalovače ohňostrojů, 

q) v rozporu s § 35a odst. 1 provede ohňostrojnou 

práci bez rozhodnutí o jejím povolení, 
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 r) v rozporu s § 35a odst. 8 neohlásí ohňostrojnou 

práci, 

s) jako osoba, které bylo vydáno rozhodnutí o povolení 

ohňostrojné práce, nevede evidenci údajů souvisejících 

s ohňostrojnou prací podle § 35b odst. 2 nebo ji vede v 

rozporu s rozsahem stanoveným v § 35b odst. 3,  

t) jako osoba, které bylo vydáno rozhodnutí o povolení 

ohňostrojné práce v rozporu s § 35b odst. 4 neuchová v 

evidenci údaje po stanovenou dobu, 

u) v rozporu s § 35c nemanipuluje s pyrotechnickým 

výrobkem kategorie F4, T2 nebo P2 prostřednictvím 

osoby s odbornou způsobilostí,  

v) v rozporu s § 35d odst. 2 provede ohňostroj bez 

ohlášení příslušnému obecnímu úřadu a příslušnému 

hasičskému záchrannému sboru kraje nebo neprovede 

ohlášení nejpozději 2 pracovní dny před jeho 

provedením, nebo 

w) použije pyrotechnický výrobek vyrobený za účelem 

výzkumu, vývoje a zkoušení v rozporu s podmínkami 

stanovenými v § 35e. 

 

(3) Výrobce se dopustí přestupku tím, že 

 

a) v rozporu s § 10 odst. 1 nevypracuje EU prohlášení 

o shodě nebo nesplní podmínky stanovené v § 10 odst. 

3,  

b) neposkytne příslušným orgánům na vyžádání kopii 

EU prohlášení o shodě podle § 10 odst. 6, 

c) neoznačí pyrotechnický výrobek registračním číslem 

podle § 12 odst. 1, 

d) v rozporu s § 12 odst. 3 nevede po dobu nejméně 10 

let stanovené záznamy pyrotechnického výrobku, který 

vyrobí, 

e) v rozporu s § 12 odst. 4 nepředá stanovené záznamy 

nástupnické právnické osobě nebo České obchodní 

inspekci, 

f) neposkytne oznámenému subjektu nebo České 

obchodní inspekci na základě jejich 
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 g) nezajistí označení pyrotechnického výrobku podle § 

13 odst. 1, 

h) označí pyrotechnický výrobek v rozporu s § 13 odst. 

2 až 5, 

i) označí pyrotechnický výrobek označením CE v 

rozporu s § 15, 

j) uvede na trh pyrotechnický výrobek v rozporu s § 18 

odst. 1 nebo 2, 

k) v rozporu s § 18 odst. 3 nevypracuje stanovenou 

dokumentaci nebo EU prohlášení o shodě, 

l) neuchová stanovenou dokumentaci nebo EU 

prohlášení o shodě nejméně po dobu 10 let po uvedení 

pyrotechnického výrobku na trh podle § 18 odst. 4, 

m) v rozporu s § 18 odst. 5 nezajistí výrobním 

procesem a jeho kontrolou shodu výrobku s typem 

uvedeným v certifikátu a s požadavky tohoto zákona, 

n) nepoužívá schválený systém jakosti nebo 

neinformuje oznámený subjekt o jeho změnách podle § 

18 odst. 6, 

o) nepoužívá v případě sériové výroby postupy 

zajišťující shodu s tímto zákonem podle § 18 odst. 7, 

p) neprovede na základě pokynu kontrolního orgánu 

zkoušky a ověřování pyrotechnického výrobku 

dodávaného na trh nebo o jejich výsledcích 

neinformuje distributory podle § 19 odst. 1, 

q) nevede evidenci podle § 19 odst. 2 

r) neuvede na pyrotechnickém výrobku své kontaktní 

údaje podle § 19 odst. 3, 

s) v rozporu s § 19 odst. 4 nezajistí, aby byl k 

pyrotechnickému výrobku přiložen návod k použití v 

českém jazyce ve stanovené formě,  

t) v rozporu s § 19 odst. 5 nepřijme nezbytná opatření 

k nápravě, pokud není jeho výrobek ve shodě s tímto 

zákonem nebo neinformuje příslušné orgány, pokud 

pyrotechnický výrobek představuje riziko, 

u) v rozporu s § 19 odst. 6 nepředloží příslušnému 

kontrolnímu orgánu na základě jeho pokynu všechny 

informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody 

pyrotechnického výrobku s technickými požadavky, 

nebo 

v) nespolupracuje s oznámeným subjektem při výkonu 

dohledu podle § 19 odst. 7. 
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 (4) Dovozce se dopustí přestupku tím, že 

 

a) nevede po dobu nejméně 10 let stanovené záznamy 

pyrotechnického výrobku podle § 12 odst. 3, které 

doveze, 

b) v rozporu s § 12 odst. 4 nepředá stanovené záznamy 

nástupnické právnické osobě nebo České obchodní 

inspekci, 

c) neposkytne oznámenému subjektu nebo České 

obchodní inspekci na základě jejich pokynu informace 

podle § 12 odst. 6, 

d) uvede na trh pyrotechnický výrobek, u kterého 

nebyla posouzena shoda podle § 20 odst. 1, 

e) 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, 

f) v rozporu s § 20 odst. 4 uvede pyrotechnický 

výrobek na trh nebo neinformuje výrobce a příslušný 

kontrolní orgán, 

g) neuvede na pyrotechnickém výrobku údaje podle § 

20 odst. 5, 

h) nezajistí, aby byl k pyrotechnickému výrobku 

přiložen návod k použití v českém jazyce podle § 20 

odst. 6, 

i) neprovede na základě pokynu kontrolního orgánu 

zkoušky a ověřování pyrotechnického výrobku 

dodávaného na trh nebo o jejich výsledcích 

neinformuje distributory podle § 21 odst. 1, 

j) nevede evidenci podle § 21 odst. 2, 

k) v rozporu s § 21 odst. 3 nepřijme nezbytná opatření 

k nápravě, pokud uvedl na trh výrobek, který není ve 

shodě s tímto zákonem nebo neinformuje příslušné 

orgány, pokud pyrotechnický výrobek představuje 

riziko,  

l) v rozporu s § 21 odst. 4 neuchová kopii EU 

prohlášení o shodě po stanovenou dobu anebo 

nezaručí, že stanovená dokumentace může být na 

požádání předložena kontrolnímu orgánu, nebo 

m) nepředloží příslušnému kontrolnímu orgánu na 

základě jeho pokynu všechny informace a 

dokumentaci nezbytné k prokázání shody 

pyrotechnického výrobku s technickými požadavky 

podle § 21 odst. 5. 
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 (5) Distributor se dopustí přestupku tím, že 

a) dodá na trh pyrotechnický výrobek v rozporu s § 22 

odst. 1, 

b) v rozporu s § 22 odst. 2 neověří, zda je 

pyrotechnický výrobek opatřen označením CE, zda 

jsou k němu přiloženy požadované doklady v českém 

jazyce a zda výrobce nebo dovozce zajistili, aby 

pyrotechnický výrobek byl označen podle tohoto 

zákona,  

c) v rozporu s § 22 odst. 3 dodá pyrotechnický výrobek 

na trh nebo neinformuje výrobce nebo dovozce a 

příslušný kontrolní orgán o možném riziku, 

d) v rozporu s § 22 odst. 4 nepřijme nezbytná opatření 

k nápravě, pokud dodal na trh výrobek, který není ve 

shodě se zákonem nebo neinformuje příslušné orgány, 

pokud pyrotechnický výrobek představuje riziko, nebo 

e) nepředloží příslušnému kontrolnímu orgánu na 

základě jeho pokynu všechny informace a 

dokumentaci nezbytné k prokázání shody 

pyrotechnického výrobku s technickými požadavky 

podle § 22 odst. 5. 

 

 (6) Oznámený subjekt se dopustí přestupku tím, že 

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

b) nevede rejstřík pyrotechnických výrobků podle § 11 

odst. 1 nebo jej vede v rozporu s § 11 odst. 2, 

c) v rozporu s § 11 odst. 3 pravidelně neaktualizuje 

rejstřík pyrotechnických výrobků anebo neuchovává 

údaje do něj zapisované po stanovenou dobu, 

d) v rozporu s § 11 odst. 4 nepřevede rejstřík 

pyrotechnických výrobků na jiný oznámený subjekt 

nebo na oznamující orgán, 

e) v rozporu s § 45 odst. 1 nezajistí, aby subdodavatel 

nebo dceřiná společnost splnili stanovené požadavky, 

f) neuchová příslušné doklady o kvalifikaci 

subdodavatele nebo dceřiné společnosti podle § 45 

odst. 4, 

g) nepředá dokumenty týkající se provádění činností 

oznámeného subjektu podle § 48 odst. 4, 

h) nesplní některou z povinností týkající se činnosti 

oznámeného subjektu podle § 49, nebo 

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

4. 
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 (7) Právní nástupce výrobce nebo dovozce se dopustí 

přestupku tím, že nepředá České obchodní inspekci 

záznamy podle § 12 odst. 5. 

 

(8) Provozovatel vázané živnosti s předmětem 

podnikání "nákup, prodej, ničení a zneškodňování 

pyrotechnických výrobků kategorie P2, T2 a F4 a 

provádění ohňostrojných prací" se dopustí přestupku 

tím, že nevede evidenci osvědčení o odborné 

způsobilosti svých zaměstnanců podle tohoto zákona. 

   

Příloha 2 bod 6 

(Čl. 1 bod 85) 

Pyrotechnické výrobky nesmí obsahovat jiné trhaviny 

a třaskaviny než černý střelný prach a zábleskovou složku 

slož, kromě výrobků kategorie P1, P2, T2 a zábavní 

pyrotechniky kategorie F4 splňujících tyto podmínky:  

  

a) trhaviny a třaskaviny nelze z pyrotechnického výrobku 

snadno extrahovat;  

  

b) v případě kategorie P1 výrobek nemůže fungovat 

detonačním způsobem, ani nemůže tak, jak byl navržen 

a vyroben, iniciovat sekundární výbušniny k detonaci;  

  

c) v případě kategorií F4, T2 a P2 je výrobek navržen 

a určen tak, aby nefungoval detonačním způsobem, nebo 

je-li navržen, aby detonoval, nemůže tak, jak byl navržen 

a vyroben, iniciovat sekundární výbušniny k detonaci.  

 

32013L0029 Příloha I bod 4 Pyrotechnické výrobky nesmí obsahovat jiné trhaviny a třaskaviny než černý 

střelný prach a zábleskovou složku, kromě výrobků kategorie P1, P2, T2 a zábavní 

pyrotechniky kategorie F4 splňujících tyto podmínky:  

a) trhaviny a třaskaviny nelze z pyrotechnického výrobku snadno extrahovat;  

b) v případě kategorie P1 výrobek nemůže fungovat detonačním způsobem, ani 

nemůže tak, jak byl navržen a vyroben, iniciovat sekundární výbušniny k detonaci;  

c) v případě kategorií F4, T2 a P2 je výrobek navržen a určen tak, aby nefungoval 

detonačním způsobem, nebo je-li navržen, aby detonoval, nemůže tak, jak byl 

navržen a vyroben, iniciovat sekundární výbušniny k detonaci. 

 

 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 

32013L0029 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/29/EU ze dne 12. června 2013 o harmonizaci právních předpisů 

členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh 

32014L0058 Prováděcí směrnice Komise 2014/58/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se podle směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2007/23/ES zřizuje systém sledovatelnosti pyrotechnických výrobků 
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