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   V Praze 17. ledna 2020 

   Čj.: 1108/19 
    

Stanovisko 
    
    

k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích 
a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění zákona 

č. 229/2016 Sb., a některé další zákony 
_______________________________________________________________________________ 

 
 

 
I. Úvod 
 
Předkládaný návrh zákona: 
 
‒ rozšiřuje požadavek odborné způsobilosti pro nakládání s pyrotechnickými výrobky kategorie 

F4, T2 a P2 na další okruhy činností (na veškeré nakládání s těmito výrobky, nejen na činnosti 
v současnosti v zákoně uvedené), 

‒ mění postup/pořadí podávání žádostí o odbornou způsobilost pro nakládání s pyrotechnickými 
výrobky kategorie F4, T2 a P2 a provedení/účast na vlastní školení, 

‒ rozšiřuje pravomoci ČOI při provádění kontrol nakládání s pyrotechnickými výrobky kategorií F4, 
T2 a P2, 

‒ opravuje znění zákona o pyrotechnice podle oprav české verze směrnice 2013/29/EU, které 
byly zveřejněny v Úředním věstníku L38/42 dne 10. 2. 2018.  

 
II. Připomínky a návrhy změn 
 
Zpráva z hodnocení dopadů regulace (zpráva RIA) se obsahově poněkud odchyluje od struktury 
požadované obecnými zásadami, i když formální struktura nadpisů zůstává. Dále RIA navrhuje 
varianty formální – tedy „přijmout zákon“ nepřijmout zákon“. Věcným variantám, například 
v případě přesunu pravomocí subjektů oprávněných kontrolovat nakládání s pyrotechnickými 
výrobky kategorií F4, T2 a P2, se nevěnuje a předpokládá, že jiné řešení než navrhované 
neexistuje.  
 
Lze doporučit upřesnění informací o počtu dalších osob, které budou muset získat odbornou 
způsobilost a výši nákladů s tím spojených. 
 
Některé kontrolní pravomoci se přenáší na Českou obchodní inspekci – PK RIA doporučuje 
podrobnější informace a nákladech s tím spojených. 
 
 
III.  Shrnutí připomínek 
 
Zpráva obsahuje dostatek informací nutných pro posouzení dopadů navržené regulace. 
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IV. Závěr  
 

Pracovní komise Legislativní rady vlády pro hodnocení dopadů regulace na základě posouzení 

zprávy z hodnocení dopadů regulace doporučuje Legislativní radě vlády, aby byl návrh    

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

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

a některé další zákony v předloženém znění doporučen vládě ke schválení. 

 
 

 

Vypracoval: RNDr. Jan Vozáb, Ph.D. 
 

  

   

  
prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. 

v. r.  
  předsedkyně komise 

 


